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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 ی مترجم:مقدمه

سـتايش  به نام هللا و به ياد هللا و ان شـاء هللا بـرای هللا.
باشد. او را شکر نمــوده و او  شکرگونه برای هللا تعالی می

طلبـيم و از او طلـب داريم و از او کمک مـیرا بزرگ می
-عت نماز مـینماييم و به همين دليل در هر رکهدايت می
(ما را به راه مستقيم  المستِقيم  الِصراط  اهِدناگوييم: 

- بريم از شرهای شخصـیهدايت نما). به هللا تعالی پناه می
ی بد اعمالمان. کسی را که هللا هدايت نمايد، مان و نتيجه
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اسالم چيست؟ 
  
  

 :تأليف
 محمد بن عبدهللا بن صالح سحيم کترد
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ای ندارد و کسی  به راستی راه يافته است و گمراه کننده
دهـد، ادهايی که از خود نشـان مـیرا که بر اساس استعد

ای بـرای او وجـود نخواهـد گمراه سازد، هــدايت کننـده
ی  دهم کـه هـيچ معبـود و پرسـتش شـونده. گواهی میداشت

-برحقی جز هللا تعالی وجود ندارد و محمد بنده و فرستاده
ای اوست و او را جز برای رحمتـی بـر جهانيــان مبعـوث 

کتابی بودم کـه غيـر نداشته است. مدتها بود که در پی 
مسلمانان و يا مسلمانانی کـه بـه علـت ظلـم بعضـی از 

باشند را به اسالم میی اسالم در شک مسلمان نماها درباره
دعوت دهد و راه مستقيم را به آنها نشان دهـد. کتـابی 
که پيش رو داريم داليلی را برای برحق بودن اسالم بيـان 

-د قرآن موجود میداشته است که بعضی از آن داليل در خو
باشد و در انتها اسالم را به طور خالصه شرح داده اسـت. 
البته اين کتاب برای دعوت و فراخواندن به سـوی اسـالم 

باشد و اگر نه برای شناخت اسالم صـحيح بايـد تمـامی می
 آيات قرآن و احاديث صحيح نبوی شناخته و آموخته شود.

 آماده سازی:
باشد که رسولش را الی میستايش شکرگونه برای هللا تع

با هدايت و دين حق فرستاد. ستايش شکر گونه برای هللا 
قرار  تعالی باشد که ما را از تبعيت کنندگان از محمد

داد. ستايش شکرگونه برای هللا تعالی باشد که ما را از 
باشند و به کسانی قرار داد که به رهنمود او متمسک می

 .دهندسوی راه وی دعوت می
ی برحقی جـز هللا دهم که معبود و پرستش شوندهادت میشه

باشـد و بـه  شريک مـیمتعال وجود ندارد و او يکتا و بی
باشد اولين نفر تا آخرين نفر می اين که او معبود برحقِ 

-هـا مـیی آسمانها و زمينو به اين که او برپا دارنده
-باشد، همان چيزی که نيکوکار و بدکار به آن اقرار می

دهم که او عادل است و به انسانها ديدن ند. شهادت میکن
و بصيرت عطا نموده است و هر کسـی را کـه خواسـتار آن 

کند و هر باشد با بخشش و عدلش به راه مستقيم هدايت می
اق عذاب دائمی را داشته باشـد، از راهـش قکسی که استح

ی هللا بنـده دهم کـه محمـددارد. همچنين شهادت میباز می
ی او است. همان کسـی کـه عمــرش را در  لی و فرستادهتعا

صيه به صبر کردن صرف نمود. او وجهاد، مجاهدت، صبر و ت
همان کسی است که در هـر زمـان و مکـانی بـه سـوی راه 
پروردگارش دعوت نمود و ندا سر داد: «بشتابيد به سـوی 
رستگاری. بشتابيد به سوی جهـاد». او همـان کسـی اسـت  

بيشتر از آن است که بتوان برشمرد و  خصوصيات باعظمتش،
هللا تعالی دين او را تا روز قيامـت بـاقی قـرار خواهـد 

. دعوتگران به سوی حق، جانشين او خواهند بود و تا  داد
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سـت بـر روی  دار زمين و آنچه ازمانی که هللا تعالی ميراث
کننـد. چنـين افـرادی  د، پرچمهای او را حمل میوشآن می

باشـند و و ياری شده توسط هللا تعالی میدائما بر روی حق 
کسی که قصد خوار کردن آنها يــا مخالفـت بـا آنـان را 

رساند. اين تا زمانی اسـت کـه دارد، ضرری به آنها نمی
چنين افـرادی بـر امورشـان بصـيرت دارنـد و از آثـار  

 أدعـو سـبِيِلي هـِذهِ  قل کنند: پيروی می پيامبرشان محمد
ايـن ] (108[يوسـف:  اتبعِني ومنِ  أنا بِصيرةٍ  لىع  اِ  ِإلى

راه من است که به همراه پيروانم، بر اساس بصـيرت بـه 
. آنان همان کسانی هستند کـه شـخص )دهيمسوی هللا دعوت می

دهند و مردم را از گمراه شده را به سوی هدايت دعوت می
شويق بـه ت را اندارند و آنهالک شدن و بدبختی برحذر می

کنند که نـزد هللا تعــالی وجـود دارد و بـاقی  آن چيزی می
خواهد ماند. اين برای آن است که به اهل کتـاب شـباهت 
پيدا نکنند، همان کسانی که از آنان پيمان گرفته شد و  
آنان آن پيمان را ضايع کردند و پشت گوش انداختنـد. هللا 

 أوتـوا الـِذين  اق ِميثـ  ا  أخـذ  وِإذ فرمايـد: تعالی مـی
 ظهوِرِهم  وراء  فنبذوه  تكتمونه  وال  ِللناسِ  لتبيِننه  الِكتاب 

ئس  قِليال  ثمنا ِبهِ  واشتروا [آل عمـران:  يشـترون  مـا فبـِ
و آن گاه که، هللا از کسانی که به آنها کتـاب داده ] (187

فت تـا آن را بـرای انسـانها روشـن شده است، پيمان گر
کنند و آن را نپوشانند. ولی نتيجـه آن شـد کـه آن را 
پشت سر انداختند و آن را به قيمت اندکی فروختند. چـه 

 .)ای انجام دادندبد معامله
-هر کسی که در ميدان چاپ کتابهای اسـالمی قـدم مـی

پردازد، بـه خـوبی درک ی آن میگذارد و به نشر و ترجمه
د که نياز بزرگی به کتابهايی وجود دارد که در آن  کنمی

شوند. زيرا کتابهايی غير مسلمانان را به اسالم دعوت می
باشـند، بسـيار زيـاد هسـتند، چـه ی اسالم میکه درباره

انـد و کتابهايی که امری را به صورت خالصه بيان داشـته
ولـی   انـد.چه کتابهايی که به شـرح و تفصـيل پرداختـه

وجود دارند که در آنها به شکل مطلوبی برای  موارد کمی
د.  ندعوت غير مسلمانان به اسالم مطالبی بيان شـده باـش 

در بين کتابهای اسالمی کتابهـايی وجـود دارنــد کـه در  
اند و اين مناسب برای آنها مسائل عبادات شرح داده شده

باشد و بعضـی ديگـر امـوری را لحـاظ  غير مسلمانان نمی
 .ای برای غير مسلمان نداردهاند که فايدکرده

الشــؤون اإلســالمية ت وزاردر مطبوعــات شــؤون  توكالــ 
، مدتی است که بـه ايـن امـر  واألوقاف والدعوة واإلرشاد

توجه نموده است؛ ولی کتابی نيافته است کـه بـه شـکلی 
. ايـن کتـاب بـه  را بـرآورده کنـد ی آنهانيکو خواسته
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که چه بسـا از  متخصصانی ارائه شد ولی مشکالتی پيش آمد 
حـق ادای روی زيادی گناهان ما و کوتاهی ما در برابـر 

 .  ی غيبها باشدخداوند حق و داننده
در همين زمان بود که از ما خواسته شد تا کتابی با 
اين مضمون و خالصه از مرکزی اسالمی تهيه نماييم تـا آن  
برای فرزندان ايـن امـت شـرح داده شـود و مناسـب بـا 

کفری باشد که به همـراه آنـان زنـدگی   مخاطبان امتهای
کنند. هر چه جستجو نموديم، بـرای ايـن امــر کتـابی  می

پيدا نکرديم و نـاتوانی از پيـدا کـردن چنــين کتـابی  
 . مختصر و کوتاه، ما را دچار ناراحتی نمود

بردار ديدم که پوسيدگی دستدر همين گير و دار می
انتظار  باشد و اميد در حال از بين رفتن است ونمی

باشد. به اين نتيجه رسيدم که عذری فايده میکشيدن بی
برای کوتاهی نمودن ندارم. در نتيجه از هللا تعالی طلب 
خير نمودم و از او خواستم تا مرا ياری دهد و توفيق  

ی کتابی را به من دهد که بتوانم به چنين امر تهيه
شش مهمی دست يابم. در نتيجه برای رسيدن به اين امر کو

- نمودم تا چنين اثری را ايجاد نمايم. البته ادعا نمی
رود ولی کنم که اين در نهايت چيزی است که انتظار می

سعی کردم راهی را ايجاد نمايم که بعد از من نيز 
د و بذری را بکارم که ديگران آن را شادامه داشته با

 . کنندآبياری می
کتاب به کوشش نمودم تا در حد توان اسالم را در اين 

صورتی خالصه و مفيد ارائه دهم. اين کار را بــا معرفـی 
ــام دادم. در آن  ــزرگ آن انج ــادی ب ــالم و مب ــان اس ارک

ام که گريزی از معرفی آنها بـرای مواردی را ياد نموده
 . دعوت به سوی اسالم وجود ندارد

راه و روش من برای بيان اين کتاب اين گونـه بـوده 
ام کـه در آنهـا کليـت وجـود احاديثی را آوردهاست که 

را به سـوی يمـن  معاذ دارد. به مانند آن که پيامبر
ن  قومـا تـأِتى ِإنـك « فرستاد و بـه او فرمـود:  أهـلِ  مـِ

 رسـول  وأِنى ا  ِإال  ِإله  ال  أن  شهادةِ  ِإلى فادعهم . الِكتابِ 
 علـيِهم  افتـرض  ا  أن  فـأعِلمهم  ك ِلذلِ  أطاعوا هم  فِإن  اِ 

ذِلك  أطـاعوا هـم  فـِإن  وليلـةٍ  يـومٍ  كلِ  ِفى صلواتٍ  خمس   لـِ
ن  تؤخـذ  صدقة  عليِهم  افترض  ا  أن  فأعِلمهم   أغِنيـاِئِهم  مـِ

به نزد قومی از اهل کتـاب (تو  1»... فقراِئِهم  ِفى فترد 
روی. پس آنها را به سوی گواهی دادن بر آن کـه هـيچ می

و مـن   ی برحقی جز هللا وجـود نـداردمعبود و پرستش شونده

 
 مسلمصحيح ، 41كتاب الزكاة باب  در (بخارايی)بخاريصحيح ) 1(

- برای او می، لفظ 29 شمارهكتاب اإليمان حديث  نيشابوری در
  ه.باشد
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ی هللا هستم، دعوت بده. پس اگر اطاعت کردنـد بـه فرستاده
آنها بياموز که در شبانه روز پنج نماز بر آنان واجـب 

ه آنها بياموز که هللا صدقه شده است و اگر اطاعت کردند ب
را بر آنان واجب نموده است، از ثروتمندان آنها گرفته 

همچنين بـه ، )شود ...شود و به فقيران آنها داده میمی
هنگـامی کـه  خطابعمر بن روايت شده توسط  حديثمانند 

بودم و در آن هنگام مـردی بـا  روزی نزد رسول هللا گفت:
ی شديدا سياه کـه اثـری از لباس بسيار سفيد و با موها

شد، به نزد ما رسيد. هيچ کس او را سفر در او ديده نمی
نشست و زانوهايش را مقابـل  شناخت. او نزد پيامبرنمی

زانوهای او قـرار داد و دو کـف دسـت خـود را بـر روی 
رانهای او قرار داد و گفت: «ای محمد! به من خبر بـده 

 ِإله  ال  أن  تشهد  أن  اِإلسالم «فرمود:  اسالم چيست؟» رسول هللا
 الزكـاة  وتـؤِتى  الصالة  وتِقيم  اِ  رسول  محمدا وأن  ا  ِإال 

» (اسـالم  سِبيال  ِإليهِ  استطعت  ِإنِ  البيت  وتحج  رمضان  وتصوم 
ی تش شـوندهآن است که گواهی دهی که هيچ معبـود و پرـس 

ی هللا اسـت و آن برحقی جز هللا وجود ندارد و محمد فرسـتاده
که نماز برپـای داری و زکـات بـدهی و رمضـان را روزه  

راسـت  :او گفـت .بگيری و در صورت توانايی حج نمـايی)
نمايـد، سـپس گفتی. ما نيز تعجب کرديم که او سوال مـی

 کند. گفـت: « از ايمـان بـه مـن خبـر بـده». تصديق می
هِ  ِباِ  تؤِمن  «أن فرمود:  هِ  ومالِئكتـِ  واليـومِ  ورسـِلهِ  وكتبـِ

(آن اسـت کـه بـه هللا و   وشـِرِه» خيِرهِ  ِبالقدرِ  وتؤِمن  اآلخِرِ 
مالئکش و کتابهايش و رسوالنش و آخرت ايمان بياوری و به  

ت گفـت: راـس . قضا و قدر و خير و شر آن ايمان بياوری)
 «أن گفتی. سپس گفت: از احسان به من خبر بده. فرمـود: 

(آن  يــراك» فِإنـه  تراه  تكن  لم  فِإن  تراه  كأنك  ا  تعبد 
- ای عبادت کنی که گويی او را مـیاست که هللا را به گونه

.. تا .)بيندبينی او تو را میبينی و اگر تو او را نمی
(ای عمر! آيا  الساِئل» منِ  أتدِرى عمر  «يا: آن که فرمود

اش گفتم: هللا و فرستاده. )؟دانی که سوال کننده که بودمی
 يعِلمكـم  أتـاكم  جِبِريـل  «فِإنه باشند. فرمود: تر میآگاه

(او جبرئيل بود. به نزد شما رسيد تـا دينتـان  ِدينكم»
 .1را به شما بياموزد)

اصـول ايمـان، اسـالم و  اين دو حـديث، پيـامبر در
دارد و به غير از آنها به فروع ديـن احسان را بيان می

روزه و حـج را نـزد  . در حديث اول، پيامبرپردازدنمی
اند که  نمايد. علماء برای آن داليلی آوردهمعاذ ياد نمی

 . فرصت بيان آن وجود ندارد جادر اين

 
  .8كتاب اإليمان حديث  در نيشابوری مسلم صحيح) 1(
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-برای هر مسأله –حد توان در  – امهمچنين سعی کرده
ای در عقيده آيه يا آياتی از کتاب هللا تعـالی بيـاورم. 
اين امر به علت الهام گرفتن من از اين سـخن هللا تعـالی 

 يسمع  حتى فأجِره  استجارك  المشِرِكين  ِمن  أحد  وِإن : باشدمی
ؤمنان از تو امان و اگر کسی از م] (6[التوبة:  اِ  كالم 

. بنـابراين )خواست به او امان بده تا کالم هللا را بشنود
شايسته است که سخن هللا تعالی بـه آنـان شـنوانده شـود. 

ربايد و باشد که عقلها را میی میيزيرا آن دارای زيباي
نمايد. همان گونه که بيشـتر خردها را به خود مشغول می

ب خوانـدن آيـاتی از  اند، بـه سـبکسانی که اسالم آورده
ام اند. کوشـش نمـودهقرآن کريم بوده است که هدايت شده

که مسائلی را بيان ندارم که در ذهن خواننده سـواالت و 
ضی از شـبهات عی آن که بشبهاتی را ايجاد کند. به عالوه

ام و برای آن داليل کافی و اصولی را بيـان را رد نموده
و اشتباه بـودن شـکی  اساس بودن آن شبههام که بیداشته

 . داردکه وجود دارد را بيان می
ام که آن بـه ماننـد عالئـم راه، کوتـاه و سعی کرده

ــاد  ــلها زي ــا و فص ــد و از آوردن بابه ــه باش ريزبينان
آن به ماننـد کتابهـای منهجـی  ام تا حجم خودداری کرده

 . زياد نشود
ام به مانند هر کوشش ديگری اين کاری که انجام داده

شـود، خـالی از ضـعف، نقصـان و سط بشر انجام مـیکه تو
باشد و آنچها از درستی و سالم بـودن در آن  اشتباه نمی

باشـد. از هللا وجود دارد، منت هللا تعالی و از جانب وی مـی
نمـايم کـه آن را خـالص بـرای صـورت  تعالی درخواست می

گرامی خودش قرار دهد و آن را از من قبول کند. همچنين 
طا در آن وجود دارد اشـتباه مـن و از جانـب آنچه از خ
از اشتباه و کوتاهی تعالى  سبحانه وباشد و هللا شيطان می

خـواهم تـا پاک و منزه اسـت. همچنـين از هللا تعـالی مـی
اشتباهی که در اين کتاب وجود دارد را به درستی تبديل 
نمايد و گمراهی موجود در آن را بـه راهنمـايی تبـديل 

 . کند
از هر کسی که در تهيه اين کتاب و چاپ آن  در نهايت

کـنم و از ی و نشر آن ياری نموده است، تشکر میو ترجمه
نمايم کـه اجـر و پـاداش آنهـا را هللا تعالی درخواست می

زياد نمايد و آن را از اعمال صالح و علـم بـا منفعـت 
باشـد و بــر انجـام قرار داد. او ياوری بر اين کار می

آخر دعوانا أن الحمد  رب   و يی داردچنين اموری توانا
  آلـه و السالم على نبينا محمـد و الصالة و العالمين، و

 جمعين.اصحبه 
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 مؤلف                  
 محمد بن عبدهللا بن صالح سحيم کتر د      

 مقدمه:
باشـد، او را حمـد ستايش شکرگونه برای هللا تعالی مـی

-ش مـیطلبـيم و از او طلـب آمـرزگفته و از او کمک می
هـای اعمالمــان بـه هللا  نماييم. از شرهای ذاتيمان و بدی

بريم. کسی را که هللا متعال هدايت نمايـد، تعالی پناه می
ای ندارد و کسی را که گمراه نمايد، هدايت گمراه کننده

دهم کـه هـيچ معبـود و  . گواهی میای نخواهد داشتکننده
رد و يکتـا و  ی برحقی جز هللا متعال وجود نداپرستش شونده

ی دهم که محمد بنـده و فرسـتادهشريک است و گواهی میبی
 سلم تسليما كثيرا. ، صلى هللا عليه وباشداو می
هللا تعـالی رسـوالنش را بـه سـوی جهانيـان ما بعـد: ا

سوالن حجتی بـر مـردم بـاقی راز فرستاد، تا آن که بعد 
هدايت، رحمت، نـور و شـفائی برای و کتابش را نماند. ا

نازل نمود. قبل از اين دين، رسوالن به سوی قــومی خـاص 
- شدند و از کتاب خودشان محافظت به عمل مـیفرستاده می

آوردند؛ به همين دليل کتاب آنها از بين رفت و تحريـف 
شد و دين آنها به شکلی ديگـر تغييـر يافـت؛ زيـرا آن 

 . برای امتی محدود و زمانی خاص نازل شده بود
رسوالن، هللا تعالی پيـامبری را بـه  بعد از تمامی اين

ی پيـامبران و اختصاص داد و او را پايان دهنـده محمد
 أبا محمد  كان  مافرمايد: رسوالن مقرر نمود. هللا تعالی می

[األحـزاب:  النبِيِين  وخاتم  اِ  رسول  ولِكن  ِرجاِلكم  ِمن  أحدٍ 
باشـد؛ ولـی از مردان شـما نمـی] (محمد پدر هيچ يک 40

باشـد). هللا ی پيـامبران مـیی هللا و پايـان دهنـدهفرستاده
ن کتاب نازل شده بــر او، وی  يبهتر نتعالی با نازل کرد

باشد. هللا را گرامی داشت. همان کتابی که قرآن باعظمت می
سبحانه حفظ شدن آن قرآن را خود برعهده گرفت و در حفظ 

 ِإنـافرمايد: کوتاهی ننمود. می، تششدن آن برای مخلوقا
بـه ] (9[الحجـر:  لحـاِفظون  لـه  وِإنا الِذكر  نزلنا نحن 

ايم و به يقين ما حافظ آن راستی ما ذکر را نازل نموده
. هللا تعالی دينش را تا برپا شدن قيامت، محفوظ )باشيممی

چيزهـايی کـه  دارد که ازنموده است. هللا سبحانه بيان می
شـود، همـان ايمـان بـه آن و باعث باقی ماندن دينش می

باشد. همچنين به دعوت به سوی آن و صبر نمودن بر آن می
و راه و روش تبعيــت  علــت آن کــه راه و روش محمــد

کنندگان آن در دعوت به سوی هللا تعالی، بر اسـاس بصـيرت 
انـد و گردباشد. هللا تعالی اين راه و روش را واضح مـیمی
يرةٍ  على اِ  ِإلى أدعو سِبيِلي هِذهِ  قل فرمايد: می  أنـا بصـِ
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ن  أنا وما اِ  وسبحان  اتبعِني ومنِ  [يوسـف:  المشـِرِكين  مـِ
بگو: اين راه من است که به همراه تبعيت کنندگان ] (108

دهم و هللا پاک از خودم بر اساس بصيرت، به سوی هللا دعوت می
. همچنـين هللا )د و مـن از مشـرکان نيسـتمـش باو منزه می

-تعالی به صبر بر آزاری که از راه خودش به مسلمان می
 صـبر  كما فاصبِر : فرمايدنمايد. هللا تعالی میرسد، امر می

پس صبر نما، همان ] (35[األحقاف:  الرسلِ  ِمن  العزمِ  أولو
جـل  . همچنــين هللا )والن اولوالعزم صبر نمودندگونه که رس

 وصـاِبروا اصِبروا آمنوا الِذين  ياأيها: فرمايدمی ثناؤه
ای ] (200[آل عمران:  تفِلحون  لعلكم  ا  واتقوا وراِبطوا

ايد! صبر نماييد و پايداری کنيد  کسانی که ايمان آورده
ده باشيد و از هللا تقوا پيشه کنيد، تـا و برای جهاد آما

ت از ايـن  ياين صبر بايد در تبع، )آن که رستگار گرديد
راه و روش الهی گرامی وجود داشته باشد. در اين کتـاب 
پيش رو آمده است که به راه هللا متعال فراخوانده شـود و 
اين امر بايد با بينش و بصيرت نسبت به کتاب هللا تعـالی 

انجام  ی هللا متعال، محمدهای سنت فرستادهیو با راهنماي
گيرد. در آن، به صورت مختصر آفرينش ايـن جهـان بيـان 
شده است و همچنين آفريدن انســان و گرامـی داشـت او و  
فرستادن رسولی به سوی او و شکل و شمايلی کـه دينهـای 

اند. سـپس معنـای اسـالم و  قبل از آن به آن گرفتار شده
است. کسی که خواهان هـدايت باشـد،  ارکان آن مشخص شده

اين داليلی است که در پيش روی او قرار داده شده است و 
باشد، راه نجات بـرای او واضـح کسی که خواهان نجات می

 خواهد در راه پيـامبران، گردانده شده است و کسی که می
رسوالن و صالحان قدم بگذارد، پـس ايـن راه، همـان راه 

ز راه آنان خودداری کند، دچـار باشد. کسی که اآنان می
 .حماقت شده است و در راه گمراهی قدم نهاده است

-تمامی ملتها، مردم را به سـوی راه خـود فـرا مـی
هـا خوانند و اعتقاد دارند که آن حق اسـت و ديگــر راه

ای دارند، مردم باشند. تمامی کسانی که عقيدهاشتباه می
ی آنهـا و ی عقيـدهرا به سـوی تبعيـت از مقـرر کننـده

 .خوانندبزرگداشت رهبر راه خود فرا می
اما مسلمان فقط به سوی تبعيت از راه هللا تعالی فـرا 

ی  باشد که بـر اسـاس عقيـدهخواند، زيرا آن راهی نمیمی
باشد شخصی خاص بيان شده باشد و آن فقط دين هللا متعال می

-که از آن برای انسان راضـی شــده اسـت. هللا تعــالی مـی
] (دين 19[آل عمران:  اِإلسالم  اِ  ِعند  الِدين  ِإن د: فرماي

ای نيسـت کـه بـه سـوی باشد). آن عقيدهنزد هللا، اسالم می
بزرگداشت شخصی فراخوانده شود و تمامی انسانها در دين  

باشند و فرقی بين آنها وجود نـدارد، هللا تعالی يکسان می
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خواننـد ردم را فرا میمگر با معيار تقوا. بلکه آنان م
تا راه پروردگارشان را بپيمايند و به رسوالن او ايمان 

ی رسوالن، بياورند و از دين هللا تعالی که بر پايان دهنده
 نازل شده است، تبعيت کنند. همان دينی کـه همان محمد

به تمامی انسانها رسـانده  تاامر فرموده است  هللا تعالی
 .   شود

کتاب برای دعوت بـه سـوی ديـن هللا  به همين دليل اين
باشد، همان دينی که به آن راضی شده است و آن تعالی می

ی رسـوالن نـازل نمـوده اسـت و آن را بر پايـان دهنـده
باشـد و  ی کسی است که خواهان هدايت مــیراهنمايی کننده

راهنمايی برای کسی است که خواهـان خوشـبختی و سـعادت  
رسد، مگـر حقيقی نمی خوشبختیِ  . قسم به هللا، مخلوق بهاست

توسط اين دين و کسی معنای آرامـش را نخواهـد فهميـد، 
مگر با ايمان آوردن به هللا تعالی به عنوان پروردگـار و 

به عنوان رسـول و ايمـان آوردن  ايمان آوردن به محمد
هزاران نفر از کسانی کـه بـه  به اسالم، به عنوان دين. 

 –قديم و چه در حال حاضـر  چه در –اند اسالم هدايت شده
انـد، مگـر اند که زندگی حقيقی را نشـناختهگواهی داده

انــد و طعــم خوشــبختی را بعــد از آن کــه مســلمان شــده
برای هر انسانی کـه   ...ی اسالماند، مگر در سايهنچشيده

باشد و در جستجوی آرامش است و در پی در پی خوشبختی می
نمودم و از هللا تعـالی  باشد، اين کتاب را تهيهحقيقت می

اش قـرار خواهم که اين عمل را خالص برای صورت گرامیمی
ای به سوی راه وی مقرر نمايـد دهد و آن را دعوت کننده

و اين عمل را بپذيرد و آن را از اعمـال صـالحی قـرار 
ی آن در دنيـا و آخـرت دهد که توسط آن به انجام دهنده

 .شودسود رسانده می
دهـم کـه آن را بـه هـر زبـانی زه میبه هر کسی اجا

ی امانت را رعايت ترجمه نمايد، به شرط آن که در ترجمه
 . کند

اتی در ايـن کتـاب دارد، همچنين از هر کسی که مالحظ
مرا خواهم تا میی آن چه در اصل عربی آن و چه در ترجمه

 . ام مطلع گرداندبا آدرسی که در اينجا داده
تعالی است که او اول و آخر، ستايش شکرگونه برای هللا 

باشد و همان کسی که ستايش شـکرگونه در ظاهر و باطن می
باشد و سـتايش شـکرگونه آشکار و پنهان فقط برای او می

ای کـه در دنيا و آخرت فقط برای اوست و ستايش شکرگونه
پوشـاند، آسمانها و زمين و آنچه از پروردگارمان را می

 و سالم بسيار او بر پيامبر . صلوات هللای اوستفقط شايسته
باشد و همچنين  بر يارانش و بر هر کسی کـه  ما، محمد

 . داردبر راه و روش او تا روز قيامت قدم بر می
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 :مؤلف

                                                               
 سحيم صالح محمد بن عبدهللا بن  کترد

                                                                 
 هـ 13/10/1420الرياض 
                                                                     
 1342الرياض  1032ص.ب 
                                                                      
  11442الرياض  6249ص.ب 

 
 

 ؟راه کجاست

ورزد، بـر ذهـنش شود و تعقل مـیوقتی انسان بزرگ می
- کند. به مانند: از کجا آمـدهسوالهای بسياری خطور می

ای؟ بازگشت به سوی کجاست؟ چه کسی من  ای؟ برای چه آمده
اطرافم را آفريده است؟ چه کسی مالک و اين جهان دور و 

کند؟ و ديگـر  باشد و در آن تغيير ايجاد میاين جهان می
 .سوالهايی بدين شکل

تواند به اين سوالها جـواب انسان به طور مستقل نمی
دهد و علم روز توانـايی آن را نـدارد کـه جــواب ايـن 

ی ديـن سوالها را بيان دارد؛ زيرا اين مسائل در دايره
ی آن سـخنان گونـاگونی د، به همين دليـل دربـارهگنجمی

ی هايی مختلفـی دربـارهشود و خرافات و افسانهايجاد می
آيد که فقط بر سـرگردانی و اضـطراب اين مسائل پديد می

شـود کـه برای انسان راهی پيـدا نمـی افزايد.انسان می
جوابهايی کافی و با احساس رضايت نسبت به اين سـوالها 

ر آن که هللا تعالی او را به سوی دين صحيحی پيدا کند، مگ
ی حق از باطل به اين هدايت نمايد که با سخن جدا کننده

سوالها و ديگر سوالها جواب دهد. زيرا ايـن مسـائل از 
شوند و اين دين صحيح اسـت کـه بـه  امور غيبی شمرده می

دارد و سخن صادقانه را ارائه شکلی يکتا حق را بيان می
آن تنها چيزی است که هللا تعـالی آن را بـه  دهد؛ زيرامی

نمايد و آنان را از علوم آن  پيامبران و رسوالنش وحی می
بنابراين بر انسان الزم است که رو بـه  ؛گرداندمطلع می

سوی دين حق نمايـد و آن را بيـاموزد و بـه آن ايمـان 
بياورد، تا توسط آن سرگردانی او بر طرف شود و شـکهای 

 . د و به راه مستقيم هدايت شوداو از بين برو
در صفحات بعدی شما را به سوی راه مستقيم هللا تعـالی 

خوانم و برای شما بعضـی از داليـل و برهانهـا و فرا می
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دارم تا به تنهايی و بـا موشـکافی و حجتها را بيان می
 .شکيبائی در آنها نگرشی داشته باشيد

 
 :او 2وهيتلا و وحدانيت، 1ربوبيت و سبحانه وجود هللا

کافران معبودان مخلوق و ساخته شده را بندگی و 
کنند، معبوانی به مانند درخت، سنگ يا شخصی پرستش می

ی توصيف هللا درباره خاص؛ يهوديان و مشرکان از رسول هللا
باشد. در نتيجه هللا تعالی پرسيدند که او از چه چيز می

  لم ) 2( الصمد  ا ) 1( أحد  ا  هو  قل  تعالی نازل فرمود:
[اإلخالص]  )4( أحد  كفوا له  يكن  ولم ) 3( يولد  ولم  يِلد 

بگو: او هللا يکتاست * هللا تنها کسی است که کامل از هر (
باشد * نه زاييده است و نه زاده شده نياز میحيث و بی

. او )ارداست * و هيچ هم کف و همتايی برای او وجود ند 
 ربكم  ِإن : نمايدخود را اين گونه به بندگانش معرفی می

 استوى ثم  أيامٍ  ِستةِ  ِفي واألرض  السماواتِ  خلق  الِذي ا 
 والشمس  حِثيثا يطلبه  النهار  الليل  يغِشي العرشِ  على

 واألمر  الخلق  له  أال  ِبأمِرهِ  مسخراتٍ  والنجوم  والقمر 
پروردگار شما هللا ] (54[األعراف:  العالِمين  رب  ا  تبارك 

است، همان کسی که آسمانها و زمين را در شش روز 
آفريد، سپس بر روی عرش استقرار يافت، شب را با روز 

کت شتابان در حر کدام] در پی ديگری پوشاند و [هرمی
-است. خورشيد، ماه و ستارگان تسخير شدگان امر او می

يد که آفرينش و امور فقط برای اوست. شباشند، آگاه با 
صاحب  همچنين هللا  ،)پر برکت است هللا، پروردگار جهانيان

 ترونها عمدٍ  ِبغيرِ  السماواتِ  رفع  الِذي ا فرمايد: عزت می
 ِألجلٍ  يجِري كل  والقمر  الشمس  وسخر  العرشِ  على استوى ثم 

 توِقنون  رِبكم  ِبِلقاءِ  لعلكم  اآلياتِ  يفِصل  األمر  يدِبر  مسمى
 وِمن  وأنهارا رواِسي  ِفيها وجعل  األرض  مد  الِذي وهو ) 2(

 النهار  الليل  يغِشي اثنينِ  زوجينِ  ِفيها جعل  الثمراتِ  كلِ 
 وما األرحام  تِغيض  وما أنثى كل  تحِمل  ما يعلم  ا ... 
 والشهادةِ  الغيبِ  عاِلم ) 8( ِبِمقدارٍ  ِعنده  شيءٍ  وكل  تزداد 

هللا ذاتی است که آسمانها [الرعد] ( )9( لمتعالِ ا الكبِير 
را بدون ستونی که آن را ببينيد، باال برد، سپس بر روی 
عرش استقرار يافت. خورشيد و ماه را مسخر نموده است و 

باشند، امور را او هر کدام تا زمانی مشخص در حرکت می

 
باشد و «توحيد ربويبت» ) «ربوبيت» به معنای پروردگار بودن می1(

 رساند.(مترجم).تدبير را میيکتائی در آفرينش، پادشاهی و 
باشد ی برحق بودن می) «الوهيت» به معنای معبود و پرستش شونده2(

و «توحيد الوهيت» يکتا بودن مقام پرستش و بندگی شدن، برای هللا 
 رساند.(مترجم)تعالی را می
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که دهد تا آن ها را شرح میکند و آيات و نشانهتدبير می
به ديدار پروردگارتان يقين حاصل کنيد * او کسی است 
که زمين را گستراند و در آن کوهها و نهرها را قرار  

ای دو نوع(مذکر و مؤنث) مقرر نمود، داد و از هر ميوه
-پوشاند ... هللا آنچه را که هر مادينهشب را با روزی می

داند و آنچه را که در رحمها باشد را میای حامله می
داند و هر چيزی گردد را میشود يا اضافه میکاسته می

باشد * عالم و آگاه به نهان و نزد او به اندازه می
هللا درخور ، )باشد و بسيار بزرگ و واال استآشکار می

  ا  قلِ  واألرضِ  السماواتِ  رب  من  قل : فرمايدستايش زياد می
 وال  نفعا ِألنفِسِهم  يمِلكون  ال  أوِلياء  دوِنهِ  ِمن  أفاتخذتم  قل 

 الظلمات  تستِوي  هل  أم  والبِصير  األعمى يستِوي هل  قل  ضرا
 الخلق  فتشابه  كخلِقهِ  خلقوا شركاء  ِِ  جعلوا أم  والنور 
[الرعد:  القهار  الواحِد  وهو  شيءٍ  كلِ  خاِلق  ا  قلِ  عليِهم 

باشد؟ بگو: چه کسی پروردگار آسمانها و زمين می] (16
بگو: [چنين ذاتی همان] هللا است. بگو: آيا جز او 

ايد که مالک هيچ نفع و ضرری برای خود اوليائی گرفته
آيا  باشند؟ بگو: آيا کور و بينا يکسان هستند؟ يا نمی

باشند؟ يا برای هللا شريکانی قرار ها و نور يکی میتاريکی
اند و اند که آنها به مانند او [چيزهايی] آفريدهداده

در نتيجه [به علت چنين] آفرينشی از جانب آنها، شناخت 
امر برای آنها مشکل و تودرتو گشته است؟ بگو: هللا  

 .)د استمنهباشد و او يکتای چيری هر چيزی میآفريننده
هايی را بيان برای آنان شواهد و روشنیسبحانه هللا 

 والشمس  والنهار  الليل  آياِتهِ  وِمن : فرمايددارد و میمی
 الِذي ِِ  واسجدوا ِللقمرِ  وال  ِللشمسِ  تسجدوا ال  والقمر 
ها از نشانه(] 37[فصلت:  ون تعبد  ِإياه  كنتم  ِإن  خلقهن 

باشند. داليل قدرت او] شب و روز و خورشيد و ماه میو [
نه برای خورشيد و نه برای ماه سجده ننماييد و برای هللا 
سجده نماييد که آنها را آفريده است؛ اگر فقط او را 

 وِمن  فرمايد:). همچنين مینماييدپرستش و بندگی می
 الماء  عليها أنزلنا فِإذا خاِشعة  األرض  ىتر  أنك  آياِتهِ 
 كلِ  على ِإنه  الموتى لمحيِ  أحياها الِذي ِإن  وربت  اهتزت 
های [قدرت] او از نشانه[يکی] (] 39[فصلت:  قِدير  شيءٍ 

بينی و وقتی بر آن آب  خشکيده می زمين راتو آن است که 
کند. همان ذاتی که آن جنبد و رشد میکنيم، مینازل می

کند. او بر کند، مردگان را [نيز] زنده میرا زنده می
: فرمايدمی سبحانه هللا، هر چيزی به هر شکلی تواناست)

 ألِسنِتكم  واخِتالف  واألرضِ  السماواتِ  خلق  آياِتهِ  وِمن 
 آياِتهِ  وِمن ) 22( ِللعاِلِمين  آلياتٍ  ذِلك  يفِ  ِإن  وألواِنكم 

 ذِلك  ِفي ِإن  فضِلهِ  ِمن  وابِتغاؤكم  والنهارِ  ِبالليلِ  منامكم 
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های [وجود و از نشانه[الروم] ( )23( يسمعون  ِلقومٍ  آلياتٍ 
و قدرت] او آن است که آسمانها و زمين و اختالف 

يده است. به راستی در رايتان و رنگهايتان را آفزبانه
هايی برای دانشمندان وجود دارد * و اين موارد نشانه

های [وجود و قدرت] او خواب شما در شب و از نشانه
[همچنين] روز و جستجوی شما [در روز] برای بخشش او(هللا 

هايی باشد. به راستی در اين موارد، نشانهتعالی) می
 .)وجود دارد که گوش شنوا دارندبرای گروهی 

همچنين هللا تعالی خودش را با صفات زيبا و کامل 
  الحي  هو  ِإال  ِإله  ال  ا : فرمايدنمايد. میبودن، توصيف می 

 ِفي وما السماواتِ  ِفي ما له  نوم  وال  ِسنة  تأخذه  ال  القيوم 
 بين  ما يعلم  ِبِإذِنهِ  ِإال  ِعنده  يشفع  ِذيال  ذا من  األرضِ 

 شاء  ِبما ِإال  ِعلِمهِ  ِمن  ِبشيءٍ  يحِيطون  وال  خلفهم  وما أيِديِهم 
ی برحقی جز (هللا، هيچ معبود و پرستش شونده ]255[البقرة: 

 او وجود ندارد. زنده، برپا و برپا دارنده است. چرت و
گيرد. آنچه در آسمانها و آنچه در خواب او را فرا نمی

باشد. چه کسی نزد او شفاعت زمين است، فقط برای او می
ی او؟ آنچه در پيش آنهاست کند، مگر با اذن و اجازهمی

داند و به علمی از او و آنچه در پس آنهاست را می 
همچنين ی او). يابند، مگر با اذن و اجازهاحاطه نمی

 ِذي الِعقابِ  شِديدِ  التوبِ  وقاِبلِ  الذنبِ  غاِفرِ : رمايدفمی
ی آمرزنده] ( 3[غافر:  المِصير  ِإليهِ  هو  ِإال  ِإله  ال  الطولِ 

- باشد. شديدا عذاب میی توبه میکننده گناه است و قبول
باشد. هيچ معبود و پرستش نمايد و دارای قدرت می

جز او وجود ندارد و بازگشت فقط به سوی  ی برحقیشونده
 ِإله  ال  الِذي ا  هو فرمايد: هللا صاحب ستايش واال می، )اوست
 العِزيز  المهيِمن  المؤِمن  السالم  القدوس  المِلك  هو  ِإال 

او  ] (23[الحشر:  يشِركون  عما  اِ  سبحان  المتكِبر  الجبار 
ی برحقی جز او هللا ذاتی است که هيچ معبود و پرستش شونده

عيب و نقص،  وجود ندارد. او پادشاه، بسيار مقدس، بی
امان دهنده، امنيت بخشنده، بسيار باعزت، بسيار مسلط 

باشد. پاک و منزه است هللا از آنچه برای او  و متکبر می
 .)دهندشريک قرار می

ردگاِر معبود برحـق، بسـيار باحکمـت و پرو همان اين
شناساند. بـه  تواناست که خودش را به بندگانش میبسيار 

دهـد. خـودش را بـا ها را نشان مـیآنها شواهد و روشنی
نمايـد کـه داللـت بـر وجـود او و صفات کمالی توصيف می

وضـع شـده توسـط  قـوانين  باشد.ربوبيت و الوهيت او می
لی و ذات انسـانيی کـه او ضرورت عق همچنين و پيامبران

باشـند و در تمـامی آفريده است دليلی بر اين امـر مـی
امتها اين موارد را قرار داده اسـت. قسـمتی از آن را  
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خواهم داشت. در مورد داليـل وجـود او و   بيانبرای شما 
 :شودربوبيت(پروردگاری) به اين موارد اشاره می

 :است آفرينش از عدم اين جهان و آنچه در آن - 1
ای انسان! اين جهان بزرگ تو را احاطه کـرده اسـت. 
آن از آسمانها، ستارگان و اجرام آسمانی و زمينی بزرگ 
تشکيل شده است که شکلهايی مختلفی از خاک در آن وجـود 
ــود دارد،  ــا وج ــه در آنه ــاس اختالفــی ک ــر اس دارد و ب

شوند نيز با يکـديگر فـرق گياهانی که در آن روييده می
ها وجود دارد و هر مخلوقی را ر آن انواع ميوهدارند. د

يابی. آنچه معلوم اسـت ايـن از دو نوع مذکر و مؤنث می
باشد که اين جهان خودش را نيافريده است و گريزی جز می

اين وجود ندارد که بايد خالقی داشته باشد؛ زيرا برای 
. بنابراين ذاتـی باشد که خودش را خلق کندآن ممکن نمی

آفريده است و آن را نظم و نظامی زيبا قـرار  که آن را
داده است و آن را بدين شکل به نيکويی به کمال رسانده 

گران قرار داده اسـت، ای برای نظارهاست و آن را نشانه
باشد. همان ذاتی که مند نمیکسی جز هللاِ يکتای بسيار چيره

هيچ خدای ديگری جـز او وجـود نـدارد و هـيچ معبـود و 
باشـد. هللا تعـالی  ی برحقی جز او موجود نمـیندهپرستش شو

) 35( الخـاِلقون  هم  أم  شيءٍ  غيرِ  ِمن  خِلقوا أم فرمايد: می
[الطـور]  )36( يوِقنـون  ال  بل  واألرض  السماواتِ  خلقوا أم 

انـد يـا آنهـا  (آيا خودشان از چيز ديگر آفريـده شـده
* آيا آسمانها و زمين را آنهـا  ؟اشندبخودشان خالق می

اين دو آيه سـه  ، کنند)اند؟ بلکه يقين حاصل نمیآفريده
 :شودچيز را شامل می

 ؟اندشدهنآفريده  عدمآيا آنها از   - 1
 ؟اندآيا خودشان را خود آفريده  - 2
 ؟اندآيا آسمانها و زمين را آنها آفريده  - 3

خــود را  انـد و خودشـانوقتی از عـدم آفريـده شـده
انـد؛ اند و آسمانها و زمين را آنها نيافريدهنيافريده

ماند که به وجود خالقی که آنهـا را آفريـده گريزی نمی
است و آسمانها و زمين را آفريده است، اقرار کنند. آن 

 .باشدمند میخالق همان هللا يکتای بسيار چيره

 ت:فطر - 2
به  طرتآن ف اند کهمخلوقات با فطرتی آفريده شده

ترين و ظمتعآن که او بزرگترين، باهمچنين وجود خالق و 
کند. اين امری است که به  کاملترين چيز است، اقرار می

شدت در فطرت رسوخ پيدا کرده است و محکم بودن آن از  
تر است و احتياجی به دليل آوردن قوانين رياضيات واضح

و به ندارد، مگر برای کسی که فطرت او تغيير کرده است 
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کند. شکلی در آمده است که اسالم آوردن شخص جلوگيری می
 ال  عليها الناس  فطر  الِتي اِ  ِفطرت : فرمايدهللا تعالی می

] ([اين 3[الروم:  القيِم  الِدين  ذِلك  اِ  ِلخلقِ  تبِديل 
بر  دين] همان سرشت و فطرتی است که هللا سرشت مردمان را

يابد [و در طول آن آفريده است. آفرينش هللا تغيير نمی
شود]. اين است همان دين محکم و اعصار عوض نمی

 مولوٍد ِمن  «مافرموده است:  استوار). همچنين پيامبر
 وينِصراِنهِ  يهِوداِنهِ  فأبواه  الِفطرةِ  على  يولد  ِإال 

 تحِسون  هل  جمعاء  بِهيمة  البِهيمة  تنتج  كما ويمجِساِنهِ 
ای وجود ندارد، مگر آن که (تولد يافته جدعاء» ِمن  ِفيها

بر اساس فطرت اسالم آفريده شده باشد. اين پدر و مادر 
کنند. همان هستند که او را يهودی، مسيحی و زرتشتی می

آورد، ه دنيا میعيب را بگونه که چهارپا، چهارپايی بی
ايد که در فرزندان آن [چهارپايان] گوش بريده آيا ديده

گفت: برای تأييد آن  وجود داشته باشد). سپس ابوهريره
 ِلخلقِ  تبِديل  ال  عليها الناس  فطر  الِتي اِ  ِفطرت بخوانيد: 

ت ([اين دين] همان سرشت و فطرتی است که هللا سرش اِ 
يابد مردمان را بر آن آفريده است. آفرينش هللا تغيير نمی

 همچنين پيامبر، 1شود])[و در طول اعصار عوض نمی
 جِهلتم  ما أعِلمكم  أن  أمرِنى رِبى ِإن  «أال فرموده است: 

 خلقت  ىوِإنِ  حالل  عبدا نحلته  مالٍ  كل  هذا يوِمى علمِنى ِمما
 عن  فاجتالتهم  الشياِطين  أتتهم  وِإنهم  كلهم  حنفاء  ِعباِدى
 يشِركوا أن  وأمرتهم  لهم  أحللت  ما عليِهم  وحرمت  ِديِنِهم 

نموده است که  هللا به من امر ( »سلطانا ِبهِ  أنِزل  لم  ما ِبى
ز آنچه امروز به من آموخته است و شما به آن جهل ا

هر : . [آن اين است که]به شما بياموزم را ايدداشته
ام، حالل است. مالی که به يکی از بندگانم عنايت کرده

ی بندگانم را مسلمان، و بر راه راست همانا من همه
آفريدم؛ اما شيطانها آمدند و آنان را از راه اصلی و 

ساختند و آنچه را که من برای آنان حالل دينشان، دور 
قرار دادم، حرام ساختند، و آنها را وادار کردند تا 
با من چيزهايی را شريک قرار دهند که من دليلی بر آن، 

 .2)نازل نفرمودم

 : ی يکسان امتهااجماع و عقيده - 3
ر چه در قديم و چه در جديد اتفـاق نـظ تمامی امتها 

خالقی دارد که همان هللا پروردگار که اين جهان  اندشتهدا

 
   .(مترجم)6926مسلم؛ 6599و  4775و  1359و  1358)بخاري 1(
نيشابوری و لفظ  ، مسلم 162، ص4، جـشمسند در حمد ا) امام 2(

  . 7386برای اوست 
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- ی آسمانها و زمـين مـیباشد و او آفرينندهجهانيان می
باشد. در آفرينش او شريکی برای او وجود ندارد، همـان 
گونه که در پادشاهی او سبحانه شريکی بـرای او موجـود 

 .باشدنمی
از هيچ يک از امتهای گذشته نقل نشده است که آنها 

ی آنها در د که معبود و پرستش شوندهاعتقاد داشته باشن
آفرينش آسمانها و زمين با هللا تعالی شريک باشد؛ بلکه 

که هللا تعالی خالق آنان و خالق   داناعتقاد داشته
معبودان آنها بوده است؛ همچنين هيچ خالقی غير از او  

-ای غير از او موجود نمیوجود ندارد و هيچ روزی دهنده
ضرر رساندن فقط به دست هللا سبحانه باشد و نفع رساندن و 

دهد که مشرکان به ربوبيت و باشد. هللا تعالی خبر میمی
  خلق  من  سألتهم  ولِئن پروردگاری او اقرار داشتند: 

 فأنى ا  ليقولن  والقمر  الشمس  وسخر  واألرض  السماواتِ 
 ويقِدر  ِعباِدهِ  ِمن  يشاء  ِلمن  الِرزق  يبسط  ا ) 61( يؤفكون 

 ِمن  نزل  من  سألتهم  ولِئن ) 62( عِليم  شيءٍ  ِبكلِ  ا  ِإن  له 
 قلِ  ا  ليقولن  موِتها بعدِ  ِمن  األرض  ِبهِ  فأحيا ماء  السماءِ 
و اگر [العنکبوت] ( )63( يعِقلون  ال  أكثرهم  بل  ِِ  الحمد 

ين را آفريده است مچه کسی آسمانها و ز :از آنها بپرسی
است، مطمئنا خواهند  و خورشيد و ماه را مسخر نموده

شوند؟ * هللا رزق و گفت: «هللا». پس به کجا رويگردان می
اهد گشايش روزی را برای هر کدام از بندگانش که بخو

نمايد. دهد و [برای هر يک که بخواهد] تنگ و اندک میمی
و اگر از هللا به هر چيزی به طور کامل آگاهی دارد * 

نمايد و آنها بپرسی: چه کسی از آسمان آب را نازل می
نمايد؟ مطمئنا خواهند زمين را بعد از مرگش زنده می

باشد» بلکه میگفت: «هللا». بگو: «ستايش شکرگونه برای هللا 
- ورزد). همچنين هللا سترگ ستايش میبيشتر آنها تعقل نمی

 ليقولن  واألرض  السماواتِ  خلق  من  سألتهم  ولِئن فرمايد: 
و اگر از آنها ] (9[الزخرف:  العِليم  العِزيز  خلقهن 

طمئنا بپرسی: چه کسی آسمانها و زمين را آفريده است، م
خواهند گفت: «آنها را [خداونِد] بسيار باعزت و کامال 

 .)دانا آفريده است»

 عقلي:ت ضرور - 4
شود که اقرار ننمايد کـه ايـن جهـان عقلی پيدا نمی

باشد؛ زيرا عقل ايـن جهـان دارای آفريدگار باعظمتی می
بيند. آن به خـودی خـود وجـود را مخلوقی پديد آمده می

ای، پديـد ی نيست که هر پديده آمـدهنداشته است و گريز
 . آوری دارد
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-داد که سختی و مشکالت از کنار او عبور میانسان می
کنند. در آن هنگامی که بشر توانايی از بين بردن آن 

شود ی آسمان میرا ندارد، قلبش متوجه هاو سختی هامصيبت
کند که مشکل او را بر و از پروردگارش فرياد خواهی می

د و غم و اندوه او را بزدايد. اين با وجود  طرف نماي
-آن است که در زمانهای ديگر، پروردگارش را انکار می

کند. اين ضرورتی کند و بِت خود را بندگی و پرستش می
باشد و بايد به آن اقرار نمود. است که رد شدنی نمی

دردمندی  و وقتی با مصيبت ایهر موجود زندهبلکه حتی 
چشم او به  گيرد و را رو به باال می شود، سرشروبرو می

سازد که وقتی شود. هللا تعالی آگاه میآسمان، خيره می
شود، آن انسان شتابان رو به سوی ی انسان میضرری متوجه

خواهد تا ضرر او را از نمايد و از پروردگارش میوی می
 دعا ضر  اِإلنسان  مس  وِإذا: فرمايدبين ببرد. هللا تعالی می

 كان  ما نِسي  ِمنه  ِنعمة  خوله  ِإذا ثم  ِإليهِ  مِنيبا ربه 
وقتی ] (8[الزمر:  أندادا ِِ  وجعل  قبل  ِمن  ِإليهِ  يدعو

ی به سوی پروردگارش، رسد، روی کنندهضرری به انسان می
از جانب خود خواند، سپس وقتی نعمتی او را به دعايی می

بخشد، آنچه را که [کمی] قبلتر به سوی او دعا به او می
- کند و برای هللا شريکانی قرار مینمود را فراموش میمی

 هو : دهد. هللا تعالی اين چنين از حال مشرکان خبر می)دهد
 الفلكِ  ِفي كنتم  ِإذا حتى والبحرِ  البرِ  ِفي يسيِركم  الِذي

 عاِصف  ِريح  جاءتها ِبها وفِرحوا طيِبةٍ  ِبِريحٍ  ِبِهم  وجرين 
 دعوا ِبِهم  أحِيط  أنهم  وظنوا مكانٍ  كلِ  ِمن  الموج  وجاءهم 

 ِمن  لنكونن  هِذهِ  ِمن  أنجيتنا لِئن  الِدين  له  مخِلِصين  ا 
 األرضِ  ِفي يبغون  هم  ِإذا أنجاهم  فلما) 22( ِرين الشاكِ 
 متاع  أنفِسكم  على بغيكم  ِإنما الناس  ياأيها الحقِ  ِبغيرِ 

 كنتم  ِبما فننبِئكم  مرجِعكم  ِإلينا ثم  الدنيا الحياةِ 
ونس] (او کسی است که شما را در خشکی و  [ي  )23( تعملون 

شويد و دهد تا آن که بر کشتيی سوار میدريا حرکت می
آورد و آنها از آن  آنها را با بادی پاک به حرکت در می

گردند. [در آن هنگام است که] بادی طوفانی به شاد می
رسد و يقين  رسد و از هر طرفی امواج به آنها میآن می

اند؛ در نتيجه هللا را آنها احاطه شده کنند کهحاصل می
خوانند که اگر ما را از خالصانه در دين به دعايی می

اين نجات دهد، از شکرگزاران خواهيم بود * ولی وقتی 
- دهد، بر روی زمين به ناحق ستم میآنها را نجات می

. ای انسانها! ستم شما، فقط بر عليه خودتان نمايند
يوی است و بعد از آن بازگشتتان باشد، کاالی زندگی دنمی

- باشد و شما را به آنچه انجام میفقط به سوی ما می
: فرمايدمی صاحب عزتهللا ، )داديد، آگاه خواهيم نمود
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فلما  الِدين  له  مخِلِصين  ا  دعوا كالظللِ  موج  غِشيهم  وِإذا 
  كل  ِإال  ِبآياِتنا يجحد  وما مقتِصد  فِمنهم  البرِ  ِإلى نجاهم 
[کوه] وقتی موجهايی به مانند ] (32[لقمان:  كفورٍ  ختارٍ 

اندازد، هللا را خالصانه در دين، به بر آنان سايه می
-خوانند، [ولی] وقتی آنها را به خشکی [میدعايی می

دال دهد، تنها برخی از آنان راه اعترساند و] نجات می
های گيرند. کسی آيات و نشانه[و توحيد] را در پيش می

 .)کند، مگر هر پيمان شکنِ ناسپاسما را انکار نمی
که جهان را از عدم  است ایاين معبود و پرستش شونده

آفريد و انسان را در نيکـوترين هيئـت خلـق کـرد و در  
فطرت او عبوديت نسبت به خودش و تسليم شـدن نسـبت بـه 

رار داده است، همچنين عقلهـا بـه ربوبيـت و خودش را ق
کننـد و پروردگاری و الوهيت و معبود بودن او اقرار می

تمامی امتها در پروردگـاری و ربوبيـت وی اتفـاق نظـر  
دارند... گريزی وجـود نـدارد کـه بايـد در ربوبيـت و  
الوهيت يکتا باشد. همان گونـه کـه شـريکی در آفـرينش  

ريکی نيـز بـرای او در ندارد، به همين ترتيـب هـيچ ـش 
 رديدن نبايد وجود داشته باشد. آن بندگی شدن و پرستش گ

-داليل زيادی دارد که تعدادی از آنها به اين قرار مـی
 : باشند

در اين جهان جز يک خدا وجود ندارد و او  – 1
باشد. نفع و ضرری وجود آفريننده و روزی دهنده می

معبود  ن جهانيا ندارد، مگر از جانب وی. اگر در
زد و ديگری وجود داشت، بايد عملی از او سر می

کرد و در اين صورت هيچ يک نمود و امر میآفرينش می
- از آن دو معبود، از مشارکت معبود ديگر راضی نمی

. در نتيجه گرزی وجود نداشت که يکی از آن دو 1شد
شد. بايد نمود و بر او چيره میبر ديگری غلبه می
تواند خدا و پرستش شونده ب نمیتوجه داشت که مغلو

باشد. واقع گردد و غالب همان خدا و معبود حق می
هللا  در پروردگاری و ربوبيت باچيزی همان گونه که 

مشارکت ندارد، در الوهيت و بندگی و پرستش  تعالی
- شدن نيز نبايد خدايی با او شريک شود. هللا تعالی می

 ِإلهٍ  ِمن  معه  كان  وما لدٍ و  ِمن  ا  اتخذ  ما: فرمايد
 بعضٍ  على بعضهم  ولعال  خلق  ِبما ِإلهٍ  كل  لذهب  ِإذا

هللا هيچ فرزندی ] (91[المؤمنون:  يِصفون  عما اِ  سبحان 
برنگرفته است و به همراه او هيچ معبود و پرستش 

صورت هر معبودی  ی برحقی وجود ندارد. در آنشونده
رفت و بر يکديگر چيرگی به سراغ آنچه آفريده است می

 
  . 39شرح العقيدة الطحاوية، ص نگاه شود به) 1(
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کنند، پاک و جستند. هللا از آنچه او را توصيف میمی
 . )منزه است

باشد، مگر بندگی و عبادتی سزاوار نمی  - 2
پرستش هللا تعالی، همان ذاتی که پادشاهی آسمانها و 

عبودی باشد. زيرا انسان به مزمين فقط برای او می
 هاجويد که نفع و ضرر در دست او باشد و شرتقرب می
ها را از او بر طرف نمايد. بايد توجه داشت و فتنه

تواند انجام دهد، مگر که اين امور را کسی نمی
باشد. پادشاه آسمانها و زمين و آنچه بين آنها می 

گويند، ، همان گونه که مشرکان می اگر بر فرض محال
وجود داشته باشند،  معبودانی الیبه همراه هللا تع

بايد بندگان عبادتی را برگزينند که آنها را به 
و حق برساند؛ زيرا تمامی آن  عبادت ِهللا پادشاه

معبودانی که غير از هللا تعالی وجود دارند، فقط هللا را 
- کردند و فقط به سوی او تقرب میبندگی و پرستش می

ه به سوی چيزی ی هر کسی کجستند. بنابراين شايسته
ی نمايد که نفع و ضرر در دست اوست و شايستهتقرب 

حق را بندگی و بری ست که معبود و پرستش شوندهاو
باشد، و پرستش کند که هر که در آسمانها و زمين می

شود، در صدد هر معبودی که وجود دارد و پرستش می
 قل : فرمايدباشد. هللا تعالی میبندگی و پرستش او می

 ِذي ِإلى البتغوا ِإذا يقولون  كما آِلهة  معه  كان  لو 
] (بگو: اگر همان گونه که 42[اإلسراء:  سِبيال  العرشِ 

گويد، به همراه او معبودانی وجود داشته باشد، می
در آن صورت هر کدام راهی به سوی صاحب عرش در پيش 

شد، اين سخن هللا باگيرند). کسی که خواهان حق میمی
 دونِ  ِمن  زعمتم  الِذين  ادعوا قلِ تعالی را بخواند: 

 األرضِ  ِفي وال  السماواتِ  ِفي ذرةٍ  ِمثقال  يمِلكون  ال  اِ 
 وال *  ظِهيرٍ  ِمن  ِمنهم  له  وما ِشركٍ  ِمن  ِفيِهما لهم  وما

]  23 -22 [سبأ: له  أِذن  ِلمن  ِإال  ِعنده  الشفاعة  تنفع 
کنيد(يا به بگو: آن کسانی که غير از هللا عبادت می(

ای در آسمانها خوانيد) مالک کوچکترين ذرهدعايی می
باشند و در آن دو برای آنها مشارکتی و زمين نمی

ی برای او نابيتوجود ندارد و هيچ کدام از آنها پش
ی نزد او تبايد به هوش بود] که شفاعباشند * [نمی

، )دهد، مگر برای کسی که به او اجازه دهدسود نمی
اين آيات تعلق قلب به غير از هللا تعالی را در چهار 

 :کندامر قطع می
ای بـه همــراه هللا آن شريکان مالک کوچکترين ذرهاول: 
ای در  باشند. پس کسی که مالـک کـوچکترين ذرهتعالی نمی
باشد، سزاوار آن نيست که پرسـتش ر رساندن نمینفع و ضر



  20

شونده يا شريکی در پرستش برای هللا تعالی باشد و ايـن هللا 
باشد و خود بـه تنهـايی در تعالی است که مالک آنها می

 .نمايدآنها دخل و تصرف می
آن معبودان مالـک چيـزی در آسـمانها و زمـين : دوم

ی در آنها وجود  باشند و برای آنها کوچکترين مشارکتنمی
 .ندارد

در بين مخلوقات هللا تعالی، ياری رسانی برای او : سوم
نمايـد وجود ندارد؛ بلکه اين اوست که به آنها کمک مـی

سازد. اين تا نفع ببرند يا ضرری را از آنها بر طرف می
نيازی او نسبت به آنها و احتياج کامـل از روی کمال بی

 .باشدآنها به پروردگارشان می
-دهنـد، نمـیآن شريکانی که آنها قـرار مـی: هارمچ

توانند نزد هللا تعالی برای تبعيـت کننـدگان از خودشـان  
شـود. شفاعت کنند و چنين چيزی به آنها اجازه داده نمی

به کسـی   را ی شفاعتهللا سبحانه به غير از اوليائش اجازه
کنند، مگر کسی که  دهد و اولياء هللا شفاعت کسی را نمینمی

 .1 تعالی از سخن، عمل و اعتقاد او راضی باشدهللا
نظمی که در تمامی امور عـالم وجـود دارد و  – 3

باشند، دليلی بر اين است حکمهايی که در آن جاری می
ای يکتا، پادشـاهی ی آن پرستش شوندهکه تدبير کننده 

باشـد. بـرای مخلوقـات يکتا و پروردگاری يکتـا مـی
حقی جز او وجـود نـدارد و ی بروندهشمعبود و پرستش 

-برای آنها غير از او هيچ معبود برحقی موجود نمـی
باشد. وقتی وجود دو خالق برای اين جهان غير ممکـن 

باشد، به همين ترتيـب وجـود دو معبـود و پرسـتش می
فرمايد: ی برحق نيز غير ممکن است. هللا تعالی میشونده

 لفسـدتا ا  ِإال  آِلهة  ِفيِهما كان  لو  :22[األنبيـاء [
(اگر در آنها معبوانی غيـر از هللا وجـود داشـت، بـه 

شدند). بر فرض محال اگر در آسـمان و فساد کشيده می
زمين معبودی غير از هللا تعالی وجود داشت، آنهـا بـه 

شدند. شکل فساد آن اين گونه است کـه فساد کشيده می
ر وجـود داشـت، اگر به همراه هللا تعالی معبـودی ديـگ 

شد که هر کدام از آنها توانايی چيرگی مستلزم آن می
ی آن اخـتالف و کرد. در نتيجـهو دخل و تصرف پيدا می

آمد و اين اختالف باعث فساد و تبـاهی منازعه پيش می
غير ممکن است در بدنی دو روح وجـود داشـته . 2شدمی

،  باشد که هر دو با يکـديگر بـرای آن تـدبير کننـد
شد، فاسد و تباه اگر بر فرض محال اين گونه می زيرا

 
قرة عيون الموحدين، تأليف شيخ عبدالرحمن بن  نگاه شود به)  1(
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گرديد و اين امری غير ممکن است. پس چگونه ممکـن می
-است تصور کرد که در اين جهان هستی که بزرگتر مـی

 .1باشد، چنين امری وجود داشته باشد؟!

 :اتفاق نظر پيامبران و رسوالن بر اين امر - 4
 ی امتهـا بـر ايـن اتفـاق نظـر دارنـد کـه همه

پيامبران و رسوالن در بين انسانها، دارای کاملترين 
ترين برای عقل، پاکترين نفس، بهترين اخالق، خيرخواه

منظـور هللا تعــالی و  زيردستان و عالمترين اشخاص بـه
راه مسـتقيم  و ن آنها به راه اسـتواريرتراه يافته

شـد باشند؛ زيرا از جانب هللا تعالی به آنان وحی میمی
رساندند. بايـد توجـه ه انسانهای ديگر میو آن را ب

داشت که تمامی پيامبران و رسوالن، از اولـين آنهـا 
بـر ايـن اتفـاق نظـر  تا آخرين آنهـا محمـد آدم

داشتند که قومشان را به سوی ايمان بـه هللا تعـالی و 
ترک نمودن عبادت هر آنچه غيـر از او وجـود دارد و 

ی و پرستش شـونده اين که اين هللا تعالی است که معبود
فرمايـد: خواندند. هللا تعالی مـیباشد، فرا میبرحق می

ال  أنـه  ِإليهِ  نوحِي ِإال  رسولٍ  ِمن  قبِلك  ِمن  أرسلنا وما 
و مـا هـيچ ] (25[األنبيـاء:  فاعبـدونِ  أنـا ِإال  ِإله 

رسولی قبل از تو نفرستاديم، مگر آن که بر او وحـی 
ی برحقی جز مـن نموديم که هيچ معبود و پرستش شونده

 هللا، )د ندارد، [پس] مرا بندگی و پرسـتش نماييـدووج
 ال  أن فرمايد: به قومش می نوحاز زبان  سترگ ستايش

يمٍ  يـومٍ  عـذاب  علـيكم  أخـاف  ِإِني ا  ِإال  تعبدوا  ألـِ
پرستش نکنيد. من برای جز هللا را بندگی و ] (26[هود: 

 ســبحانه هللا، )ترســمشــما از عــذاب روزی دردنــاک مــی
فرمايـد کـه مـی  ی آخرين پيامبر همان محمددرباره

 أنمـا ِإلـي  يـوحى ِإنمـا قـل بايد به قومش بگويد: 
] 108[األنبيـاء:  مسـِلمون  أنتم  فهل  واحِد  ِإله  ِإلهكم 

شـود کـه معبـود و پرسـتش من وحی مـی بگو: فقط به(
باشـد. پـس آيـا ی برحق شما معبودی يکتـا مـیشونده

 .)شويد؟مسلمان(تسليم امر پرورگار) می
ای است که جهان هستی اين همان معبود و پرستش شونده

را از عدم آفريد و آن را ابداع نمود. همچنـين انسـان 
. همان را در نيکوترين هيئت آفريد و او را گرامی داشت

ت انسـان، اقـرار بـه ربوبيـت و رمعبودی است که در فط
الوهيت هللا تعالی را قرار داد. همان معبودی است که جان  

يابد، ای قرار داده است که آرامش نمیانسان را به گونه
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شود و بـر راه و مگر در هنگامی که تسليم امر خالقش می
را بـه   دی که روح انسانوکند. همان معبروش او حرکت می

يابد، مگـر  ای قرار داده است که اطمينان خاطر نمیگونه
ی آن و اتصال به با آرامش يافتن در برابر پديد آورنده

ی آن. البته هيچ اتصالی نخواهد بود، مگـر از  آفريننده
-روح رساندهراه مستقيمی که رسوالن گرامی آن را به آن 

اسـت کـه ای قرار داده اند. همچنين عقل او را به گونه
ی خود به کاملترين شکل شود و به وظيفهامر آن درست نمی

 .کند، مگر وقتی که به پروردگارش ايمان بياوردعمل نمی
وقتی فطرت استقامت ورزيد و روح اطمينان خاطر يافت 
و نفس به آرامش رسيد و عقل ايمان آورد، در آن زمان  
 است که برای او خوشبختی، امنيت و اطمينان خاطر در

ولی اگر انسان اباورزد و .. يابد.دنيا و آخرت تحقق می
ردد و گبرگزيند، مشوش و پراکنده فکر میراه ديگری را 

به  ،شود و بين معبودان آنوادی دنيا سرگردان میدر 
- رود. در اين حالت است که او نمیاين سو و آن سو می

رساند و چه کسی ضرر را  داند، چه کسی منفعت به او می
کند. اين از روی آن است که ايمان در جان  و دفع میاز ا

گيرد. هللا تعالی يابد و کفر در آن جای میاستقرار نمی
زيرا مثال  -دارد؛ برای اين امر مثالی را بيان می

- او مثال مردی را می –کند مفهوم را به ذهن نزديک می
باشد آورد که امور او متفرق در بين معبودان متعددی می

ی که به شکلی يکتا پروردگارش را پرستش و بندگی و مرد
 شركاء  ِفيهِ  رجال  مثال  ا  ضرب : فرمايدکند. هللا سبحانه میمی

  بل  ِِ  الحمد  مثال  يستِويانِ  هل  ِلرجلٍ  سلما ورجال  متشاِكسون 
هللا مثال مردی را بيان  ] (29[الزمر:  يعلمون  ال  أكثرهم 

دارد که چند نفر شريک صاحب او هستند [و به او امر می
کنند] و مردی که به طور سال برای يک مرد و نهی می
کند]. آيا مثال اين دو به يک گونه است؟ [بردگی می

- ستايش شکرگونه برای هللا است، بلکه بيشتر آنها نمی
ی مشرک را د و بندهی موحهللا تعالی مثال بنده. )دانند

ای است که چند نفر دارد. بنده مشرک به گونهبيان می
-ی او با يکديگر منازعه میصاحب او هستند و درباره

شود کنند. در اينجاست که آن برده در بين آنها مشوش می
خواهند و و هر کدام از آنها به يک شکل از او چيزی می

کنند و او  اص میهر کدام از آنها او را مکلف به چيزی خ
در بين آنها سرگردان است و منهج و راه و روش او 

گيرد. او يابد و در راهی يکتا قرار نمیآرامش نمی
ی توانايی آن را ندارد که هوای آن افرادی که درباره

باشند و هر کدام به شکلی به او او دارای اختالف نظر می
ت که کند را راضی گرداند و در اينجاسامر و نهی می
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گردد! های مختلف و قدرت او پاره پاره میپيمودن راه
ای که تنها يک صاحب دارد و او آنچه را که از  ولی بنده

داند وی خواسته شده است و بر او تکليف گشته است را می
کند. اين و در اينجاست که به راحتی يک راه را طی می

حب دو مرد يکسان نيستند. يکی از آنها به اوامر يک صا
ورزد و به معرفت نهد و او به راحتی استقامت میگردن می

باشد و رسد و ديگری دارای صاحبان متعدد میو يقين می
شود و در حالتی يکسان ر سختی میدر اينجاست که او دچا

تواند يکی از آنها را راضی گرداند گيرد و نمیقرار نمی
 .چه برسد به تمامی آنها

بر وجود هللا تعالی و ربوبيـت  لی کهياز آن که دال بعد
وی و الوهيت وی بيان شد، نيکوست کـه بفهمـيم آفـرينش 
- اين جهان و انسان برای چه بوده است و حکمت آن چه می

 .؟!باشد

 :آفرينش جهان هستی
اين جهان شامل آسمانهايش، زمين، ستارگانش، اجرام 

هللا را  درياها و درختانش و ساير حيوانات آسمانی آن،
-آفريده است. هللا تعالی میعدم  ازتعالى  ه وسبحان

 يومينِ  ِفي األرض  خلق  ِبالِذي لتكفرون  أِئنكم  قل : فرمايد
 ِفيها وجعل ) 9( العالِمين  رب  ذِلك  أندادا له  وتجعلون 

 ِفي أقواتها يهافِ  وقدر  ِفيها وبارك  فوِقها ِمن  رواِسي 
 السماءِ  ِإلى استوى ثم ) 10( ِللساِئِلين  سواء  أيامٍ  أربعةِ 
 قالتا كرها أو  طوعا ائِتيا وِلألرضِ  لها فقال  دخان  وِهي 

 أوحىو  يومينِ  ِفي سماواتٍ  سبع  فقضاهن  )11( طاِئِعين  أتينا
 وحِفظا ِبمصاِبيح  الدنيا السماء  وزينا أمرها سماءٍ  كلِ  ِفي

بگو: آيا به [فصلت] ( ) 12( العِليمِ  العِزيزِ  تقِدير  ذِلك 
ورزيد که زمين را در دو روز آفريد و برای ذاتی کفر می

- می دهيد؟! او پروردگار جهانياناو شريکانی قرار می
هايی را قرار باشد * در چهار روز بر آن [زمين،] کوه

داد و در آن برکت گذاشت و خوراک [موجودات] آن را به 
ای مشخص مقدر نمود؛ تا نياز نيازمندان و رزق اندازه

روزی خورندگان را برآورده کند * سپس به آفرينش آسمان 
در حالی که دود بود پرداخت و به آن و به زمين فرمود: 
«خواسته يا ناخواسته [برای اجرای فرمان من، پيش] 

آمديم و فرمان برداريم *  آييد». آن دو گفتند: خواسته
سپس آنها(آسمانها) را در دو روز به صورت هفت آسمان 
پديد آورد و به هر آسمانی نظام آن را القاء نمود و  

آنها را [از  آسمان دنيا را با چراغهايی آراستيم و
م. اين تقدير و ساماندهی يتفوظ داششيطانها] مح

 .)باشدپروردگار باعزت و کامال دانا می
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 أن  كفروا الِذين  ير  أولم : فرمايدستايش میسترگ ِهللا 
 ِمن  وجعلنا ففتقناهما رتقا  كانتا واألرض  السماواتِ 

  األرضِ  ِفي وجعلنا) 30( ِمنون يؤ  أفال  حيٍ  شيءٍ  كل  الماءِ 
 لعلهم  سبال  ِفجاجا ِفيها وجعلنا ِبِهم  تِميد  أن  رواِسي 

  عن  وهم  محفوظا  سقفا السماء  وجعلنا) 31( يهتدون 
- آيا کسانی که کفر می[األنبياء] ( )32( معِرضون  آياِتها

دانند آسمانها و زمين به يکديگر پيوسته نمیورزند، 
ای بودند و ما آنها را شکافتيم و با آب هر موجود زنده

آورند؟! * بر را [زندگی] بخشيديم؟! پس چرا ايمان نمی
ها را قرار داديم تا زمين آنها را به روی زمين کوه

هايی وسيع قرار لرزه و اضطراب باز ندارد و در آن راه
که راه يابند *و آسمانی را سقفی محفوظ  داديم تا آن

های ما قرار داديم و با اين وجود آنها از نشانه
 .)رويگردانند

اين جهان را هللا تعالی به علت حکمتهای بزرگی آفريده 
باشـد. همچنـين در هـر است که شمردن آنها غير ممکن می

کننــده قـرار  ای خيـرهجزئی از آن حکمتی بزرگ و نشـانه
ی آن تأمل صورت گيرد، در ه اگر در يک نشانهداده است ک

شود. به عجايب آفريدن گيـاه توسـط هللا آن شگفتی يافت می
ای تعالی بنگريد، هر برگ آن و هر آوند آن و هـر ميـوه

در آن وجود ندارد مگر آن که عقل بشر از فهم منافع آن 
بد و نه توانايی ياماند و نه به آن احاطه مین میناتوا

فصـيل آن را دارد. بـه جريـان آب در آونـدهای شرح و ت
توانـد آن را  که چشم نمـی نازک و ضعيف آن نگريسته شود

ببيند مگـر بعــد از تيزنگـری در آن. چگونـه آب را از  
برد و آب در حد کند و به باالی آن میپايين گياه جذب می

افتـد. سـپس ايـن نياز و بزرگـی آن در آن انتقـال مـی
-شوند و با نهايت دقت به جايی میآوندها شاخه شاخه می

رسند که چشم به آن دست رسی نـدارد. همچنـين نگريسـته 
يابـد و از حـالتی شود به درخت که چگونه تغيير شکل می

شـود و آن بـه ماننـد تغييـرات به حالت ديگر تبديل می
ماند. آن درخت فقط يک  جنينی است که از چشمها پنهان می

چيزی است و پروردگار بر آن باشد که خالی از هر چوب می
-پوشاند و به نيکوترين شکل بر آن لباس تـن مـیبرگ می

هـای آن پوشاند تـا از ميـوهکند. برگها را بر آنان می
محافظت به عمل آورد تا آن را در برابر گرما، سـرما و 
- آفات حفظ نمايد [و همچنين عمل فتوسنتز را انجام مـی

رد]. بعـد از آن  دهد تا گياه شکلی زنده بـه خــود بگـي 
-روزی و خوراک درخت در آن آوندها و مجاری به حرکت می

آورد؛ همــان گونـه افتد و با آن انرژی خود را بدست می
نمايد. سپس پروردگـارش که کودک از شير مادرش تغذيه می
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ايسـتد و بـه دهد تا آن که به محکمـی مـیآن را رشد می
-مشکل مین شود، به شکلی که درک آدرختی کامل تبديل می

ای تـازه و رسـيده شود. بعد از آن نيز از آن چوب ميوه
 .آيدبيرون می

 ،کـه چگونـه آفريـده شـده اسـت و آناگر به زمـين 
يابيـد کـه هللا  هايی میبنگريد؛ آن را از بزرگترين نشانه

را آفريده است و از عـدم بـه وجــود آورده  هاتعالی آن
شده  لفرشی و ذليآن را به صورت بستر و  سبحانهاست. هللا 

هـا و ها، خوراکیبرای بندگان آفريده است و در آن روزی
هـايی ما يحتاج مخلوقات را قرار داده اسـت. در آن راه

قرار داده است که انسانها برای رفع نيـاز و مايحتـاج 
هـايی بـه کننـد. بـر روی آن کـوهخود از آنها عبور می

-بـاز مـیمانند ميخ قرار داده است که آن را از لرزش 
دارند. آن را وسيع قرار داده است و و بسط داده است و 
به شکلی بـزرگ آن را وسـعت داده اسـت. و آنچـه بـرای 

کند را بر روی آن مقرر نمـوده اسـت و  زندگان کفايت می
مردگان را در درون آن جای داده است. سپس بنگريـد بـه 
اين فلکهـای آسـمانی، بـه خورشـيد، مـاه و سـتارها و  

لکی آن. چگونه اين عالم تا اجلـی کـه تعيـين برجهای ف
کند و ايـن ترتيـب و شده است در اين مدار خود حرکت می

کند. [اگر اندکی سـرعت زمـين بـه دور نظم را رعايت می
کنــد و از ن را رهــا مــیخورشــيد بيشــتر شــود، زمــين آ

شود و اگر اندکی سرعت آن به دور  ی خارج میی شمسمنظومه
شود و تمامی موجـودات ب خورشيد میخورشيد کمتر شود، جذ

حساب شده  تشوند] و اين حرکت دقيقا و با سرعآن هالک می
باشد کـه باعـث ايجـاد شـب و روز [بـر اسـاس سـاعت می

شود و فصلها و گرما و سرما ايجاد بيولوژيکی انسان] می
موجــودات بـر   تهایاست که مصلح تو همين حرک.. شود..می

 .شودياهان ايجاد میروی زمين مثل حيوانات و گ
سپس در آفرينش آسمان تفکـر و درنـگ نماييـد. چشـم 

گـردد و آن را بزرگتـرين بارها و بارها از آن باز مـی
ها و آيات از لحاظ بزرگـی، وسـعت و اسـتقرار آن نشانه

ای بـا يابيد. هيچ ستونی زير آن وجود ندارد و رابطهمی
 تعالی نگه باشد. بلکه آن با قدرت هللاباالی خود دارا نمی

تـا  داشته شده است، همان ذاتی که آسمانها و زمـين را 
 ..در جای خود قرار داده است.زمانی که از بين روند 

-وقتی شما به اين جهان و شکل گيـری اجـزای آن مـی
ت يابيد که نشان از قـدرنگريد، آن را در نظمی کامل می

مال حکمـت او و کمـال کامل خالق آن و کمال علم او و ک
بينيد کـه ای میريزبينی او دارد؛ آن را به مانند خانه
و آالت آن ايجاد  ساخت آن با نظمی کامل در تمامی مصالح

باشـد. شده است و هر چه نيـاز دارد، در آن موجـود مـی
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آسمان به صورت سقفی در کمال بااليی وجود دارد و زمـين  
باشد و خورشيد و بستر، محل زندگی و محل استقرار آن می

تابنـد. همچنـين اه به صورت دو چـراغ در آن نـور مـیم
ستارگان به ماننـد چراغهـايی، زينـت بخـش آن بـوده و  

باشـند. های اين سرزمين مــیراهنمايی برای عبور از راه
جواهر و معادنی در آن وجود دارد که به ماننــد ذخـاير 

باشند. هر چيزی در آن دارای خاصيتی اسـت بلورين آن می
شود. انواع گياهان بـرای هـدفی در آن می که باعث اصالح

آن وجود دارند و انواع حيوانـات بـرای مصـلحتی در آن 
شوند و از  ر میااند. بر بعضی از آنها سوقرار داده شده

کنند و بعضی از آنهـا بـرای شير بعضی ديگر استفاده می
گيرند و از بعضی از ی خوراک مورد استفاده قرار میتهيه

شود و بعضی نيز برای نگهبانی مـورد می آنها لباس تهيه
انسـان را   ،ی آنهادر پس همه.. گردند.استفاده واقع می

به مانند پادشاهی قرار داده است که بر اساس خواسـت و 
 . نمايدامر هللا تعالی در آنها دخل و تصرف می

اگر در ايـن جهـان يـا قسـمتی از اجـزای آن تفکـر 
در صورتی است کـه بـه  گرديد. ايننماييد، شگفت زده می

از  کافی نماييد و انصاف داشـته باشـيد وطور کامل موش
هوای نفس و تقليد کورکورانـه رهـايی يابيـد؛ در ايـن  

- شود که اين جهان مخلوق مـیصورت است که يقين حاصل می
باشد. آن را شخصی بسيار باحکمت، بسيار توانا و کـامال 

انـدازه زده  دانا آفريده است. آن را به نيکوترين شکل
است و آن را به نيکوترين نظـم، نظـام بخشـيده اسـت و  
امکان ندارد که آن خالق بيشتر از يک ذات باشد؛ بلکـه 

ی برحقـی جـز معبود يکتاست و هيچ معبود و پرستش شونده
او وجود ندارد؛ زيرا اگر بر فرض محـال در آسـمانها و 

نمـود، امـور زمين بيشتر از يک معبود دخل و تصـرف مـی
گرديـد و شد و نظم آن مختـل مـیآنها به فساد کشيده می
 . رفتمصلحتهای آن از بين می

- پس اگر از منسوب نمودن مخلوق به خالق آن ابا مـی
ی دستگاه پمپاژ آبی که بر روی نهری قرار ورزی؛ درباره

کنـد و نظـم آن  دارد و قسمتهای آن به محکمـی کـار مـی
- هتـرين کيفيـت مـیباشد و قطعات آن دارای باستوار می

گويی؟!! همان دستگاه پمپاژ آبـی کـه هـيچ  باشند چه می
خللی در قطعات و ظـاهر آن وجــود نـدارد و بــرای بـاغ 

ها وجود دارد بزرگی مهيا شده است که در آن انواع ميوه
و بر اساس نياز درختان آن باغ، آن دستگاه پمپاژ، باغ 

جـود  کنـد. در آن بـاغ پراکنـدگی امـور ورا آبياری می
ندارد و بـه خــوبی از آن نگهــداری شـده اسـت و تمـام  

کند. در آن بـاغ هـيچ خللـی مصلحتهای خود را رعايت می
. سپس بـر اسـاس شوندهای آن تلف نمیوجود ندارد و ميوه
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نياز و ضرورت، قيمت آن نزد خريداران تعيين شده اسـت. 
برای هر صنفی آنچه شايسته است در نظر گرفته شده اسـت 

   .يابدمر دائما ادامه میو اين ا
توانی چنـين چيـزی را بـدون سـازنده، صـاحب آيا می

آن دسـتگاه پمپـاژ و بـاغ  اگراختيار و مدبر ببينی؟؟ 
اشند... تمامی مواردی که بيـان  اتفاقی به وجود آمده ب

د. نبدون عمل شخصی و بدون مديريت ايجـاد شـده باـش  شد
ی آن ربـارهاگر چنين چيزی وجود داشته باشد، عقل تـو د

باشد؟ و چه چيـزی ی آن چه مینظر تو درباره؟ گويدچه می
 . 1؟کندتو را به سوی آن راهنمايی می

   ت اين آفرينش:حكم
ی اين جهان، نيکوست تـا بعد از گذار و تفکر درباره

بعضی از حکمتهايی که هللا تعالی بـه علـت آن ايـن جهـان 
د کنـيم. از ی عظيم را آفريده است را يـابزرگ و نشانه

 :آنها
وقتی هللا تعالی  :مسخر نمودن آن برای انسان - 1

ای قرار داد تا در آن عبادت بر روی اين زمين خليفه
شود و آن خليفه اين زمين را آباد گرداند؛ به همين 
دليل تمامی آن موارد را آفريد تا زندگی انسان را 
به شکلی درست در بياورد و امور زندگی و آخرت او 

 ما  لكم  وسخر فرمايد: اصالح گرداند. هللا تعالی میرا 
]  13[الجاثية:  ِمنه  جِميعا األرضِ  ِفي وما السماواتِ  ِفي
و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است را همگی (

همچنين هللا . )از جانب خودش برای شما تسخير نمود
 السماواتِ  خلق  يالذِ  ا فرمايد: ستايش میسترگ 
 الثمراتِ  ِمن  ِبهِ  فأخرج  ماء  السماءِ  ِمن  وأنزل  واألرض 
 ِبأمِرهِ  البحرِ  ِفي ِلتجِري  الفلك  لكم  وسخر  لكم  ِرزقا
 والقمر  الشمس  لكم  وسخر ) 32( األنهار  لكم  وسخر 

 كلِ  ِمن  وآتاكم  )33( والنهار  الليل  لكم  وسخر  اِئبينِ د 
 اِإلنسان  ِإن  تحصوها ال  اِ  ِنعمت  تعدوا وِإن  سألتموه  ما

هللا ذاتی است که [إبراهيم] ( )34( كفار  لظلوم 
آبی  آسمانها و زمين را آفريده است و از آسمان

آورد هايی را بيرون مینمايد و توسط آن ميوهنازل می
باشد و کشتی را با امر که رزق و روزيی برای شما می

خودش برای شما بر روی دريا مسخر نموده است و 
را  نهرها را برای شما مسخر کرد * و خورشيد و ماه

دائما حرکت کننده برای شما مسخر نمود و برای شما 
سخر نمود * هر چيزی را که از او شب و روز را م 
 

مفتاح دار اين بند خالصه برداری از جاهای مختلفی از ) 1(
  .باشدمی 269- 251ص: 1السعادة جـ
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خواستيد به شما داد و اگر نعمتهای هللا را بشماريد، 
[توانايی] شمارش آن را نداريد. به راستی انسان 

 . )باشدستمکار و بسيار کفر ورزنده می
آسمانها و زمين و هر چيز ديگری که در جهان  - 2

هستی وجود دارد، شاهد و گواهی بر ربوبيت و 
- هايی بر وحدانيت او میری هللا تعالی و نشانهپروردگا

باشند: اين به دليل آن است که بزرگترين چيزی که 
در اين عالم وجود دارد، همان اقرار به ربوبيت و 

باشد پروردگاری هللا تعالی و ايمان به وحدانيت او می
باشد؛ برای آن و اين بزرگترين امر و مسأله می

اشته است و سترگترين بزرگترين شواهد را بيان د
ها را قرار داده است و با رساترين حجتها نشانه

برای آن حجت آورده است؛ بر همين اساس هللا سبحانه 
آسمانها و زمين و ساير موجدات را شاهد و گواهی 
برای آن قرار داده است؛ به همين دليل در قرآن 

ی او آن است که) » (و از نشانهآياِتهِ  وِمن عبارت «
-يار زياد تکرار شده است. همان گونه که میبس

[الروم:  واألرضِ  السماواتِ  خلق  آياِتهِ  وِمن : فرمايد
آن است که او های و از نشانه] (29] [الشوری: 22

فرمايد: . همچنين می)آسمانها و زمين را آفريده است 
 والنهارِ  ِبالليلِ  منامكم  آياِتهِ  وِمن  :و  ] (23[الروم

خوابيدن شما در شب و [در جستجوی او های از نشانه
 وِمن فرمايد: . می)باشدرزق و روزی بودن در] روز می

و از ] ( 24[الروم:  وطمعا خوفا البرق  يِريكم  آياِتهِ 
های او آن است که برق [در رعد و برق] را نشانه
به باران] قرار داده ی ترس [از طوفان] و طمع [مايه
 تقوم  أن  آياِتهِ  وِمن فرمايد: . همچنين می)است

های و از نشانه( ]25[الروم:  ِبأمِرهِ  واألرض  السماء 
او آن است که آسمان و زمين را با امر خودش برپا 

 .)داشته است
تا آن گواه و شاهدی برای برانگيخته شدن در  - 3

وقتی زندگی دو گونه است؛ زندگی روز قيامت باشد: 
در دنيا و زندگی در سرزمين آخرت. از آنجا که 

باشد. زندگی در سرزمين آخرت همان زندگی حقيقی می
 الحياة  هِذهِ  وما: فرمايدهمان گونه که هللا تعالی می

 وان الحي  لِهي  اآلخِرة  الدار  وِإن  ولِعب  لهو  ِإال  الدنيا
] (اين زندگی دنيوی 64[العنکبوت:  يعلمون  كانوا لو 

باشد و اين سرزمين آخرت ای نمیجز بيهودگی و بازيچه
؛ دانستند)باشد. ای کاش میاست که زندگی راستين می

زيرا آن سرزمين پاداش و مجازات و سرزمين حساب و 
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باشد. زيرا آن جاويدانی ابدی در نعمت، کتاب می
باشد و جاودانگی ابدی در عذاب برای ای اهلش میبر

 .باشداهلش می
رسـد، مگـر از آنجايی که انسان به اين سرزمين نمـی

نی کـه اآن؛ کـس  بعد از مرگ و برانگيخته شـدن بعـد از
انـد و فطـرت  ارتباط خود را با پروردگارشان قطع کـرده

است و عقل آنها فاسد گشته است،  يافتهآنها تغيير شکل 
بـه همـين دليـل هللا تعـالی  ؛کننـدامر را انکار میاين 

دهـد تـا دارد و داليلی را ارائه میحجتهايی را بيان می
چنين اشخاصی به برانگيخته شدن جانها ايمان بياورند و  
قلبها توسط آن يقين حاصـل کننـد؛  زيـرا بازگردانـدن 

باشــد؛ بلکـه آفرينش آسـانتر از ايجـاد اوليـه آن مـی
و زمـين بزرگتـر از بازگشـت آفـرينش  آفرينش آسـمانها

 يبـدأ  الـِذي وهـو : فرمايـدباشد. هللا تعالی مـیانسان می
] (او ذاتـی 27[الروم:  عليهِ  أهون  وهو  يِعيده  ثم  الخلق 

است که آفرينش را شروع نموده اسـت و سـپس آن را بـاز 
  هللا، ر اسـت)گرداند و آن [بازگرداندن] برای او آسانتمی

ن  أكبـر  واألرضِ  السماواتِ  لخلق : فرمايدمی تعالى  خلـقِ  مـِ
آفرينش آسمانها و زمين بزرگتـر از ] (57[غافر:  الناسِ 

 ا فرمايـد: هللا سترگ ستايش می، )باشدآفرينش انسانها می
  علـى اســتوى ثـم  اترونهـ  عمدٍ  ِبغيرِ  السماواتِ  رفع  الِذي

 األمر  يدِبر  مسمى ِألجلٍ  يجِري كل  والقمر  الشمس  وسخر  العرشِ 
هللا ] (2[الرعـد:  توِقنـون  رِبكم  ِبِلقاءِ  لعلكم  اآلياتِ  يفِصل 

ذاتی است که آسمانها را بدون سـتونهايی کـه آنهـا را 
اال برد، سپس بـر روی عـرش اسـتقرار يافـت و ببينيد، ب

خورشيد و ماه را مسخر نمود و هر کدام تا زمانی مشـخص 
باشند. تمامی امـور را [در مسير فلکی خود] در حرکت می

دهد تا آن که بـه ها را شرح میکند و نشانهاو تدبير می
 .)ديدار پروردگارتان يقين حاصل کنيد

 :انسانی اين تفاصيل، ای بعد از همه
وقتی اين جهان از به جهت تو مسخر شده است و 

تا گواهی  دباشها و عالمتهايی که در جلوی تو مینشانه
ی برحقی جز هللا تعالی دهی که هيچ معبود و پرستش شونده

باشد. همچنين بعد شريک میوجود ندارد و او يکتا و بی
از آن که دانستی مبعوث شدن و زندگی بعد از مرگت 

- هللا تعالی] آسانتر از آفرينش آسمانها و زمين می [برای
رسی و باشد و همچنين دانستی که به ديدار پروردگارت می
گيرد. اعمال تو مورد محاسبه و حساب و کتاب قرار می

همچنين وقتی دانستی که تمامی اين جهان در حال عبادت 
باشد و تمامی مخلوقاتش او را تسبيح و پروردگارش می
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  ِِ  يسِبح : فرمايدويند، همان گونه که هللا تعالی میگحمد می
] [الجمعة: 1[التغابن:  األرضِ  ِفي وما السماواتِ  ِفي ما

] (آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، هللا را تسبيح 1
همچنين همگی از روی عظمت هللا تعالی بر او ، گويند)می

 السماواتِ  ِفي من  له  يسجد  ا  أن  تر  ألم : کنندسجده می
 والشجر  والجِبال  والنجوم  والقمر  والشمس  األرضِ  ِفي ومن 

[الحج:  العذاب  عليهِ  حق  وكِثير  الناسِ  ِمن  وكِثير  والدواب 
نها و زمين  ای که هر کسی که در آسما] (آيا نديده 18
ها و درختان و باشد و خورشيد و ماه و ستارگان و کوهمی

جنبندگان و بسياری از انسانها و بسياری از کسانی که 
که ، بلکنند؟!)باشد، برای هللا سجده میعذاب حق آنها می

تمامی اين موجودات برای پروردگارشان نمازی که متناسب 
-  صاحب عزت میآوردند. هللاباشد را بجا میحال آنها می

 واألرضِ  السماواتِ  ِفي من  له  يسِبح  ا  أن  تر  ألم : فرمايد
]  41[النور:  وتسِبيحه  صالته  عِلم  قد  كل  صافاتٍ  والطير 

باشد و ای که هر کسی در آسمانها و زمين میآيا نديده(
گويند و هر  را تسبيح میاند هللاپرندگانی که بال گشوده

 .)داند؟!کدام نمازش و تسبيحش را می
وقتی جسم تو بر اساس تقدير و تدبير هللا تعالی حرکـت 

ها، کبد و سـاير اعضـای بـدن تسـليم کند و قلب، ريهمی
باشـند و بـر امـر پروردگارشـان گـردن پروردگارشان می

  آيا اين گونه نيست که بـرای تـو اختيـار.. اند.نهاده
قرار داده شده است تـا خـودت انتخـاب نمـايی کـه بـه 

آيـا   ايمان بياوری يا به او کفـر بـورزی؟!پروردگارت 
اين حق انتخاب بايد سبب شود که از مسـير مبــارک ايـن 
جهان و بلکه آنچه در بدن تو وجود دارد، خـارج شـوی و 

 نافرمانی نمايی؟!
راهـه انسان عاقل و کامل نفسش را از نافرمانی و بی

رفتن در بين اين جمعيت بسيار که در اين جهان بـزرگ و 
 .داردبسط داده شده، وجود دارند، باز نمی

  آفرينش انسان و گرامی داشت او:
هللا تعالی حکم نمود که آفرينشی را به وجود آورد کـه 

باشـد؛ ايـن آفـرينش و  ی آباد کردن اين جهان میشايسته
بر ايـن قـرار  سبحانهمخلوق همان انسان است. حکمت او 

ی آن چيزی که انسـان را از آفريـده گرفته است که ماده
بـا  است، همان زمين باشد؛ بر همين اساس آفرينش او را 

ِگل شروع نمود و سپس او را بـه ايـن شـکل نيکـويی کـه 
انسان بر آن قرار دارد، به تصوير کشيد. وقتــی شـکل و  
هيئت او کامل شد، از روحـی کـه مالـک آن بـود، در وی 

در آن هنگام انسان به نيکوترين هيئت ساخته شـد ؛ دميد
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و شرع بـه شـنيدن، ديـدن، حرکـت و سـخن گفـتن نمـود. 
پروردگارش او را در بهشت سکنی داد و هر آنچـه را کـه 
او به آن نياز داشت را بـه او آموخـت. هـر چـه در آن 
بهشت وجود داشت را برای او مبـاح قـرار داد و از روی 

و را فقط از يک درخت نهی نمود. اين امتحان و آزمايش ا
ش او  خواسـت منزلـت و ارزبرای آن بود که هللا تعـالی مـی
امر فرمود که به او سجده  مشخص شود؛ در نتيجه به مالئک

نمايند. تمامی مالئک سجده کردند، مگر ابليس که از روی 
ی آن، تکبر و عناد از سجده خـودداری نمـود. در نتيجـه

خالف او با امرش از وی خشمگين شـد پروردگارش از روی م
و او را از رحمت خود طرد نمود؛ زيـرا او در برابـر هللا 
تعالی تکبر ورزيد. در پس آن، ابليس از پروردگارش طلب 
نمود که عمرش را طوالنی نمايد و به او تـا روز قيامـت 
مهلت دهد؛ به همين دليل پروردگارش به او مهلـت داد و  

 ت طوالنی نمود. شـيطان بـه آدمعمر او را تا روز قيام
حسادت نمود زيرا او و فرزنـدانش بـر شـيطان فضـيلت و 
برتری داده شده بودند. در نتيجه بـه پروردگــارش قسـم  
خورد که تمامی فرزندان آدم را گرفتـار شـر و گمراهـی 
نمايد و او از پيشگاه و از پس آنها و از سمت راسـت و  

گر بنـدگان مخلـص، آنان برود و م سمت چپ آنها به سراغ
همگـی را گرفتـار شـر و  ،راستگو و پرهيزگاِر هللا تعـالی

گمراهی نمايـد؛ زيـرا هللا تعـالی آنـان را از توطئـه و 
ی را از توطئه نمايد. هللا تعالی آدمنيرنگ شيطان حفظ می

و همسـرش حـواء را  شيطان برحذر داشت؛ ولی شيطان آدم
شت بيرون نمايد و دچار وسوسه نمود، تا آن دو را از به

ها که در نزد آنها بود را آشکار نمايـد. آنچه از زشتی
برای آن دو قسم خورد که مـن خيرخـواه شـما هسـتم و هللا 
تعالی شما را از آن درخت منع ننموده است، مگـر بـرای 
ی آن که تبديل بـه دو هاتف(فرشـته) نشـويد و از جملـه

 . افراد جاويدان قرار نگيريد
ا از آن درختی که هللا تعـالی آنـان را در نتيجه، آنه

از آن نهی نموده بود، خوردند. اولين مجازاتی که برای 
مخالفت با امر هللا تعالی بـه آنـان رسـيد، آن بـود کـه  

 های آنان برايشان روشن گرديد و هللا تعالی بـه يـاد زشتی
ی شيطان برحذر داشـته آنان آورد که آن دو را از توطئه

از پروردگارش طلب آمرزش نمود. هللا  دمبود. در پس آن، آ
ی او را قبول کرد و او تعالی نيز او را آمرزيد و توبه

برگزيد و هدايت نمود. امر نمود تا او از بهشتی که در 
آن سکنی گزيده بود بر روی زمين فـرود بيايـد و در آن 

منـد مستقر شود و از کاالهای آن تا وقتـی معلـوم بهـره
نمود که از آن زمين آفريده شده است گردد. او را آگاه 
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ميـرد و از آن کنـد و در آن مـیو بر روی آن زندگی مـی
 . شودبرانگيخته می

و همسرش حـواء بـر روی زمـين فـرود  در نتيجه آدم
انی کـه مآمدند و فرزندان آنها توليد مثل کردند. در ز

پيامبر بود، آنان بر اساس آنچه به آنها امر شده  آدم
 . کردندتعالی را پرستش و بندگی می بود، هللا

- ما را آگاه نموده است و می ،هللا تعالی از اين امر
 ِللمالِئكةِ  قلنا  ثم  صورناكم  ثم  خلقناكم  ولقد فرمايد: 

)  11( الساجِِدين  ِمن  يكن  لم  ِإبِليس  ِإال  فسجدوا ِآلدم  اسجدوا
 ِمنه  خير  أنا قال  أمرتك  ِإذ  تسجد  أال  منعك  ام  قال 

 ِمنها فاهبِط  قال ) 12( ِطينٍ  ِمن  وخلقته  نارٍ  ِمن  خلقتِني
 الصاِغِرين  ِمن  ِإنك  فاخرج  ِفيها تتكبر  أن  لك  يكون  فما

 ِمن  ِإنك  قال ) 14( يبعثون  ومِ ي  ِإلى أنِظرِني قال ) 13(
 ِصراطك  لهم  ألقعدن  أغويتِني فِبما قال ) 15( المنظِرين 
 خلِفِهم  وِمن  أيِديِهم  بينِ  ِمن  آلِتينهم  ثم ) 16( المستِقيم 

)  17( شاِكِرين  أكثرهم  د تجِ  وال  شماِئِلِهم  وعن  أيماِنِهم  وعن 
 ألمألن  ِمنهم  تِبعك  لمن  مدحورا مذءوما ِمنها اخرج  قال 
 الجنة  وزوجك  أنت  اسكن  وياآدم ) 18( أجمِعين  ِمنكم  جهنم 
 ِمن  فتكونا جرة الش  هِذهِ  تقربا وال  ِشئتما حيث  ِمن  فكال 

  ما  لهما ِليبِدي  الشيطان  لهما فوسوس ) 19( الظاِلِمين 
  هِذهِ  عن  ربكما  نهاكما ما وقال  سوآِتِهما ِمن  عنهما ووِري 

)  20( الخاِلِدين  ِمن  تكونا أو  ملكينِ  تكونا أن  ِإال  الشجرةِ 
 ِبغرورٍ  فدالهما) 21( الناِصحِين  لِمن  لكما ِإِني وقاسمهما

 يخِصفانِ  وطِفقا سوآتهما لهما بدت  الشجرة  ذاقا فلما
 عن  أنهكما ألم  ربهما وناداهما الجنةِ  ورقِ  ِمن  عليِهما

 مِبين  عدو  لكما الشيطان  ِإن  لكما وأقل  الشجرةِ  اِتلكم 
 وترحمنا لنا تغِفر  لم  وِإن  أنفسنا ظلمنا ربنا قاال ) 22(

 عدو  ِلبعضٍ  بعضكم  اهبِطوا قال ) 23( الخاِسِرين  ِمن  لنكونن 
  ِفيها قال ) 24(  حِينٍ  ِإلى ومتاع  مستقر  رضِ األ  ِفي ولكم 

به [األعراف] ( )25( تخرجون  وِمنها تموتون  وِفيها تحيون 
راستی شما را آفريديم و سپس شما را به تصوير کشيديم 
ی و بعد به مالئک گفتيم: «به آدم سجده کنيد». در نتيجه

ابليس و او از سجدکنندگان  آن همگی سجده کردند مگر
نشد * [هللا تعالی به ابليس] فرمود: «تو را چه شده است 
که وقتی به سجده امر شدی اين کار را انجام ندادی؟!» 

باشم، مرا از آتش [ابليس] گفت: «من بهتر از او می
ای» * فرمود: «پس ای و او را از ِگل خلق نمودهآفريده

باشد که ا، بر تو جايز نمیاز آن [عالم باال] پايين بي
در آن تکبر ورزی، پس بيرون برو که تو از خوارشدگان 

شوند، که مبعوث می یباشی» * گفت: «به من تا روزمی
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باشی» مهلت بده» * فرمود: «تو از مهلت داده شدگان می
* گفت: «از آنجا که مرا در شر افکندی و گمراه نمودی، 

نشينم کدام از آنها میدر راه مستقيم تو در برابر هر 
* سپس از پيش و پس آنها و از سمت راست و از سمت چپ 

روم و بيشتر آنها را شکرگزار آنها به سراغ آنان می
طرد شده [از يابی» * فرمود: «از آن مذمت شده و نمی

رحمت] بيرون برو. هر کدام از آنها که از تو تبعيت 
* [همچنين به کنم» کنند [و تو را] همگی در جهنم پر می

«ای آدم! تو و همسرت در بهشت سکنی  ]فرمود: آدم
گزينيد، هر چه را خواستيد در آن بخوريد و به اين 

گرديد» * در پس درخت نزديک نشويد که از ستمگران می
های آن، شيطان آنها را در برابر آن وسوسه نمود تا بدی

  آنها آشکار گردد و گفت: «پروردگارتان شما دو نفر را
از اين درخت نهی ننموده است مگر برای آن که به دو 

دانان نگرديد» يهاتف(فرشته) تبديل نشويد و يا از جاو
خورد: «من برای شما از خيرخواهان  د* برای آن دو سوگن

باشم» * بدين ترتيب آن دو را فريب داد [و از می
- مقامشان] پايين آورد. وقتی از آن درخت چشيدند، زشتی

ر ايشان آشکار شد و شروع به پوشاندن آن با های آنان ب
نان را برگهای [درختان] بهشت نمودند و پروردگارشان آ

ن درخت نهی ننمودم و به  ي اندا داد: «آيا شما را از 
» ؟!باشدشما نگفتم که شيطان دشمنی آشکار برای شما می

* آن دو گفتند: «ای پروردگارمان! ما به خودمان ظلم 
را نيامرزی و به ما رحمت ننمايی، از نموديم و اگر ما 

زيانکاران خواهيم بود» * فرمود: «[به روی زمين] 
پايين برويد. بعضی از شما دشمن بعضی ديگر خواهيد بود 
و برای شما بر روی زمين محل استقرار و کااليی تا 

کنيد زمانی مشخص وجود دارد» * فرمود: «در آن زندگی می
ز قيامت] از آن خارج ميريد و [در روو در آن می

 شويد»).گردانده می
وقتی در عظمت آنچه هللا تعالی برای اين انسان آفريده 

ای که آن را در است، تفکر و درنگ صورت گيرد؛ به گونه
نيکوترين هيئت آفريد و لباس کرامت بر او پوشاند و آن 

، هيئتی نيکوعقل، علم، بيان، نطق، شكل، لباس شامل: 
استدالل  علوم باکسب نمودن دل، اعتم ی، جسمتی شريفهيئ

باشد و بهره بودن از اخالق شريف و بافضيلت می فكر و و
اين امور شامل نيکوکاری، اطاعت [از هللا تعالی و  

باشد. پيامبرانش] و گردن نهادن به محکم هللا تعالی می
ای که در داخل ِرحم قرار داده شده چقدر انسان با نطفه

ی برای او وجود دارد تا و چقدر فاصله بود، اختالف دارد
ای) او را داخل بهشت جاويدان نمايد؟ هاتفی(فرشته
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 الخاِلِقين  أحسن  ا  فتبارك  :پس پربرکت 14[المؤمنون) [
 .باشد)است هللا که بهترين خالق می

پس دنيا روستايی بيش نيست که انسان ساکن آن است و 
باشند و همگی در جهـت  ان مشغول میهمگی در آن برای انس
ی آنها در خدمت انسان و کنند. همهمصلحت انسان کوشش می

رفع نيازهای او هستند. مالئک محافظ از او در ساعتی از 
آورند. مالئـک شب و  زمانهايی در روز محافظت به عمل می

مسئول باران و گياهان در کوششی برای تهيه رزق و روزی  
افالک آسمانی برای مصلحت انســان مسـخر باشند. انسان می

اند. خورشيد و اند و همگی برای اين امر گردن نهادهشده
تـا  ،انـدماه و ستارگان به امر هللا تعـالی تسـخير شـده

و او در جهـت بدسـت زمانها و اوقات انسان مشخص گــردد 
آوردن رزق و روزی خود تالش کند. جـو و هـوا بـا حرکـت 

باشـند. ابـر ايـن دنيـا و می تسخير شده برای او ،باد
گذاشته شــده اسـت،  هپرندگان آن و آنچه در آن به ودعي

باشند. عالم پـايين و هـر چـه در آن  در خدمت انسان می
اند و برای کسب مصلحت انسان خلـق وجود دارد تسخير شده

هـا، درياهـا، رودهـا، درختـان، اند. زمين آن، کوهشده
ش و هر آنچـه در ايـن های آنها، گياهان و حيواناتميوه

انـد. دنيا وجود دارد، برای مصلحت انسان آفريـده شـده
 خلــق  الــِذي ا فرمايـد: همـان گونــه کـه هللا تعــالی مــی

هِ  فـأخرج  مـاء  السماءِ  ِمن  وأنزل  واألرض  السماواتِ  ن  بـِ   مـِ
ي ِلتجـِري  لـك الف  لكم  وسخر  لكم  ِرزقا الثمراتِ    البحـرِ  فــِ

 والقمـر  الشـمس  لكم  وسخر ) 32( األنهار  لكم  وسخر  ِبأمِرهِ 
 ما كلِ  ِمن  وآتاكم  )33( والنهار  الليل  لكم  وسخر  داِئبينِ 

 لظلوم  اِإلنسان  ِإن  وهاتحص  ال  اِ  ِنعمت  تعدوا وِإن  سألتموه 
هللا ذاتی است که آسمانها و زمـين [إبراهيم] ( )34( كفار 

نمايـد و توسـط  را آفريده است و از آسمان آبی نازل می
آورد کـه رزق و روزيـی بـرای هايی را بيرون میآن ميوه
باشد و کشتی را با امر خودش برای شـما بـر روی شما می

ده است و نهرها را برای شما مسخر کرد * دريا مسخر نمو
و خورشيد و ماه را دائما حرکت کننده برای شــما مسـخر 
نمود و برای شما شب و روز را مسخر نمود * هر چيزی را  
که از او خواستيد بـه شـما داد و اگـر نعمتهـای هللا را 
بشماريد، [توانايی] شمارش آن را نداريـد. بــه راسـتی 

از کامـل   .)باشـدر کفر ورزنده میانسان ستمکار و بسيا
بودن گرامی داشت انسان آن است که برای او تمام آنچـه 

اش بـه آن نيـاز دارد و تمـامی را که در زندگی دنيـوی
آنچه را که به آن نيـاز دارد تـا بـه درجـات بـاال در 
سرزمين آخرت به آن برسد را برای او آفريده اسـت؛ بـه 

ه است  و رسـوالنش را سوی انسان کتابهايش را نازل نمود
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به سوی او فرستاده است تا آنچه را که هللا تعـالی بـرای 
او تکليف قرار داده است را برای وی روشـن سـازد و او 

 .را به سوی هللا تعالی فرا بخواند
همسـرش را  - بـه معنـای خـود آدم –سپس از خـودش 

 –آفريد تا نزد او به آرامش برسد و نيازهای فطـری او 
بـرآورده شـود.  –روانی، عقلـی و جسـمی او  شامل روحی

بدين شکل که در کنـار او احســاس راحتـی نمايـد و بـه  
اطمينان خاطر و آرامش برسد. در اينجاست کـه بـا جمـع 
شدن انسان و همسرش در کنار يکديگر به آرامش، اکتفاء، 

زيرا در کنار يکديگر قـرار يابند؛ محبت و رحمت دست می
جسـمی و چـه از لحـاظ روحـی و گرفتن آنها چه از لحاظ 

های يکديگر را برآورده  ای است که خواستهروانی به گونه
نمايـد. بـر کنند و هر کدام نياز ديگری را تأمين میمی

اساس در کنار يکديگر قرار گرفتن آنها، نسلی جديد بـه 
آيد و اين امر عاطفه و احساس را در جانهای آن وجود می

است که باعـث ايجـاد  دموار گذارد. ايندو به وديعه می
آرامش در روح و روان انسان و احساس راحتـی در جسـم و 

گردد. آرامشی برای حيات و زنـدگی ايجـاد  قلب انسان می
گيرنـد و ها و جانها بـا يکـديگر انـس مـیشود و روحمی

-اطمينان خاطری به طور يکسان در مرد و زن ايجـاد مـی
 .شود

نان را خاص قرار داده در بين انسانها، هللا تعالی مؤم
است. آنها را اهل دوستی خود گرفته است و آنها را بـا 
اطاعت از خودش مشغول داشته است و آنها موافق دين او،  

کنند؛ تا آن که در مجاورت پروردگارشان در بهشت عمل می
 . قرار گيرند

رسـوالن  نبياء و، اشهداء، ولياءدر بين آن مؤمنان ا
ها در اين دنيا بزرگترين نعمـت را برگزيده است. به آن

يابنـد. آن را بخشيده است که جانها توسط آن طراوت مـی
نعمت همان عبادت هللا تعالی و اطاعت از وی و مناجات بـا 

باشد. همچنين نعمتی خاص و بزرگ را به آنها داده وی می
شـود و آن شـامل امنيـت، است که در غير آنها ديده نمی

باشد. بلکـه بزرگتـر از آن  میاطمينان خاطر و خوشبختی 
کننـد را نيز داده است به طوری که آنها به حقی عمل می
انــد. و بــه آن ايمــان دارنــد کــه رســوالن آن را آورده

همچنين نعمتی را برای سرزمين آخرت آنها ذخيره نمـوده  
- است که همان نعمتهای دائمی و رسـتگاريی باعظمـت مـی

ی آن کـه شايسـته باشد. آن را بر اساس گرامی داشت خود
باشد برای آنها ذخيره نمـوده اسـت و پاداشـی بـرای  می

 . باشدايمان آنها به او و اخالص آنها نسبت به وی می

 منزلت زن:
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زن در اسالم در منزلت وااليی قرار دارد که امتهای 
گذشته هيچ کدام به چنين منزلتی دست نيافتند و امتهای 

گرامی داشت انسان  آينده نيز آن را درک نخواهند کرد.
باشد. توسط اسالم، شامل زنان و مردان به يک اندازه می

آنان در برابر حکمهای هللا تعالی در اين دنيا يکسان 
هستند، همان گونه که در برابر پاداش و مجازات در 

 ولقد : فرمايدباشند. هللا تعالی میسرزمين آخرت يکسان می
به راستی فرزندان آدم ] (70راء: [اإلس آدم  بِني كرمنا

، )را کرامت بخشيديم [چه مذکر باشند و چه مؤنث]
 ترك  ِمما نِصيب  ِللِرجالِ : فرمايدزت میصاحب عهمچنين هللا 
 الواِلدانِ  ترك  ِمما نِصيب  وِللِنساءِ  واألقربون  الواِلدانِ 
رای مردان نصيبی از آنچه پدر ب] (7[النساء:  واألقربون 

گذارند، وجود دارد و برای و مادر و نزديکان ارث می
-زنان نصيبی از آنچه پدر و مادر و نزديکان ارث می

 ولهن فرمايد: هللا سترگ ستايش می، )گذارند، وجود دارد
برای آنها ( ] 228[البقرة:  ِبالمعروفِ  عليِهن  الِذي ِمثل 

هللا ، )باشد، وجود داردند آنچه بر گردن آنها میبه مان
 أوِلياء  بعضهم  والمؤِمنات  والمؤِمنون : فرمايدمی سبحانه

مردان و زنان مؤمن بعضی دوستان و ] (71[التوبة:  بعضٍ 
 وقضى: فرمايدمی تعالىهللا ، )باشندياوران بعضی ديگر می

 يبلغن  ِإما ِإحسانا وِبالواِلدينِ  ِإياه  ِإال  دواتعب  أال  ربك 
  وال  أفٍ  لهما  تقل  فال  ِكالهما  أو  أحدهما الِكبر  ِعندك 

 جناح  لهما واخِفض ) 23( كِريما  قوال  لهما وقل  تنهرهما
 صِغيرا ربياِني كما ارحمهما ربِ  قل و  الرحمةِ  ِمن  الذلِ 

)24( ) [اإلسراء] پروردگارت حکم نموده است که غير از
او بندگی و پرستش نشود و به پدر و مادر نيکی صورت 
گيرد. اگر يکی از آن دو و يا هر دوی آنها در هنگام 
پيری به نزد تو رسيدند، حتی يک «اف» به آنها نگو و  

از خود نرهان و به شکلی گرامی با آن دو، سخن  آنها را 
 بگو * برای آنها بال فروتنی را از روی رحمت بگستران

و: «ای پروردگارم! آن دو را مورد رحمت قرار بده و بگ
 تعالىهللا ، )»همان گونه که در کودکی مرا پرورش دادند

 عاِملٍ  عمل  أِضيع  ال  أِني ربهم  لهم  فاستجاب : فرمايدمی
در نتيجه ] (195[آل عمران:  أنثى أو  ذكرٍ  ِمن  ِمنكم 

پروردگارش آنها را اجابت نمود و [فرمود:] من عمل هيچ 
گردانم چه مرد باشد و ای از شما را ضايع نمیعمل کننده

 ذكرٍ  ِمن  صاِلحا عِمل  من فرمايد: هللا سترگ ستايش می، )چه زن
 ولنجِزينهم  طيِبة  حياة  فلنحيِينه  مؤِمن  وهو  نثىأ  أو 

کسی که ] (97[النحل:  يعملون  كانوا ما ِبأحسنِ  أجرهم 
مؤمنانه عمل صالح انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن، 
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نماييم و پاداش آنها زندگی پاکی را برای آنها مهيا می
ترين هللا باعزت. )دادندچيزی است که انجام می بهتر از آن
 أو  ذكرٍ  ِمن  الصاِلحاتِ  ِمن  يعمل  ومن : فرمايدگوينده می

 نِقيرا يظلمون  وال  الجنة  يدخلون  فأولِئك  مؤِمن  وهو  أنثى
کسی که مؤمنانه عمل صالح انجام دهد، ] (124[النساء: 

شوند و به مرد باشد و چه زن، آنان داخل بهشت می چه
 .)گردندی خرمايی مورد ظلم واقع نمیی پوست هستهاندازه

مند اين گرامی داشتی است که زن در اسالم از آن بهره
شده است و به مانند آن در هيچ ديانت يـا ملتـی وجـود 

- ای تابع مرد مـینداشته است. تمدن رومانی زن را برده
او به تنهايی صاحب حقوق نبـود. در روم مجمـع  دانست و

ی منزلـت زن در آن تصـميم بزرگی ايجـاد شـد و دربـاره
باشد و به زنـدگی آخـرت گرفته شد که او دارای روح نمی

 .باشديابد و او رجس و پليدی میدست نمی
شد. آن خريد در اثنيا از کمترين کاالها شمرده می زن

-جانب شيطان به حساب مـیگرديد و پليديی از و فروش می
 .آمد

هندی آمده است: وبا، مرگ، جهـنم،  یميدر دينهای قد
د. حـق او بـه زنـده نباـش سم مار و آتش بهتر از زن می

ماندن تا زمانی است که شوهر او زنده باشـد، زيـرا آن 
-شوهر سرور وی است. وقتی ديد که جسد شوهرش در آتش می

اگـر نـه لعنـت  افتد، بايد خود را به آتش بياندازد و
 .شودشامل حال وی می

ی زن آمده است: در يهوديت در کتاب عهد قديم درباره
ايم من و قلبم به يکديگر پيچيديم تا بدانم و جستجو نم

دم که شر همان جهالت يهمو در طلب حکمت و عقل باشم و ف 
است و حماقت همان جنـون و ديــوانگی اسـت، و چيـزی را 

ان زنـی اسـت کـه در پنجـره تلختر از مرگ يافتم که هم
باشد و دست آن زنجير و قيد قرار دارد و قلب آن دام می

 .1و بند
باشد، امـا حالـت اين وضعيت زن در عصرهای پيشين می

بـدين ای است کـه به گونه حالآن در قرون وسطی و زمان 
 :گرددشرح واضح می
شـرح داده اسـت کـه   Wieth Kordstenی دانمارکینويسنده

دارد: «در  اتوليک زن را ايـن گونـه بيـان مـیکليسای ک
قرون وسطی توجه به زن اروپايی بسيار محدود بوده است، 

باشد». در ليک زن مخلوقی درجه دو میوکات بزيرا در مذه
ی يالدی شکل گرفت که دربارهم 586فرانسه اجتماعی در سال 

 
- است اين می معلوم. آنچه 26- 25: 7) سفر الجامعة ، اإلصحاح 1(

نزد يهوديان و مسيحيان مقدس است و به آن  عهد قديم باشد که 
  .ايمان دارند
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منزلت زن تحقيق نمود و بدين شکل بود که آيا زن انسان 
باشد؟ بعـد از بحـث و  شود يا آن که انسان نمیمحسوب می

گفتگو: اجتماع حکم صادر کرد کـه زن انسـان اسـت ولـی 
قـانون  217ی باشـد. مـادهمخلوقی برای خدمت به مرد مـی

حتـی اگـر  –زن متأهـل : بـودفرانسه به اين شکل آمده 
ازدواج او بر اساس آن باشد که ملکيت او ملکيت شـوهرش 

جايز نيست تا بخشـش نمايـد و  –د جدای از يکديگر هستن
يا ملکيت خود را انتقال دهد و يا [چيـز مايملـک خـود 

تواند مالکيت خـود در چيـزی را بـا  را] رهن دهد و نمی
مالکيت چيزی ديگر عوض کند، مگر بـا مشـارک شـوهرش در 

 .عقد قرارداد و يا موافقت مکتوب وی
در انگلستان هنری هشتم بـر زنـان انگليسـی ممنـوع 

ده بود که کتاب مقدس را بخوانند و زنـان تـا سـال نمو
آمدنـد و تـا سـال يالدی از شهروندان به حساب نمیم 1850
يالدی حکــم بــر آن بــود کــه دارای حقــوق شخصــی مــ  1882

 .1نبودند
-اما زنان معاصر در اروپا، آمريکا و ديگر سـرزمين

های صنعتی همان مخلـوق مبتـذل و اسـتفاده شــده بـرای  
. آن قســمتی از تبليغـات تجـاری باشندیمهدفهای تجاری 

باشد. در حال حاضر لباس و پوشش او از وی گرفته شده می
های تجاری و تبليغـاتی ای برای استفادهاست و آن وسيله

شـود، فقـط باشد. بدن او و ناموس بودن او فروخته میمی
 . باشدبه اين بهانه که کااليی برای مرد در هر مکانی می

تواند بدن خود را شود که مینی توجه میبه او تا زما
عطا کند و دست يا فکر يا بدنش را بفروشد. ولـی وقتـی 
که پير شد و توانايی چنين چيزهايی را نداشت از افراد 

شود و به تنهـايی در و مؤسسات اجتماعی کنار گذاشته می
 . کنداش يا سرای سالمندان زندگی میخانه

-آن کريم هللا تعالی مـیاين با وجود آن است که در قر
 بعـضٍ  أوِليـاء  بعضـهم  والمؤِمنـات  والمؤِمنـون فرمايد: 

] (مـردان و زنـان مـؤمن بعضـی دوسـتان و 71[التوبة: 
 ولهـن فرمايـد: باشند). همچنين میياوران بعضی ديگر می

بـرای آنهـا ( ]228[البقرة:  ِبالمعروفِ  عليِهن  الِذي ِمثل 
  ،)باشـد، وجـود داردبه مانند آنچه بر گردن آنهـا مـی

 ِإيـاه  ِإال  تعبـدوا أال  ربـك  وقضىفرمايد: می همچنين هللا
 أو  أحـدهما الِكبـر  ِعندك  يبلغن  ِإما ِإحسانا وِبالواِلدينِ 

 كِريما قوال  لهما وقل  تنهرهما وال  أفٍ  لهما تقل  فال  ِكالهما
 ارحمهما ربِ  وقل  الرحمةِ  ِمن  الذلِ  جناح  لهما واخِفض ) 23(

[اإلسـراء] (پروردگـارت حکـم  )24( صـِغيرا ربيـاِني كما
 

  .210،213ص 3بي  جـ) سلسلة مقارنة األديان، تأليف د. أحمد شل1(
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نموده است که غير از او بندگی و پرستش نشود و به پدر 
صورت گيرد. اگر يکـی از آن دو و يـا هـر  و مادر نيکی

دوی آنها در هنگام پيری به نزد تو رسـيدند، حتـی يـک 
«اف» به آنها نگو و آنها را از خود نرهان و به شـکلی 
گرامی با آن دو، سخن بگو * برای آنها بال فروتنـی را 
از روی رحمت بگستران و بگو: «ای پروردگارم! آن دو را  

مان گونه که در کودکی مرا پرورش مورد رحمت قرار بده ه
 . )»دادند

دارد، وقتی پروردگارش او را ايـن چنـين گرامـی مـی
گـردد کـه هللا تعـالی او را برای تمامی بشريت واضـح مـی

آفريده است تا مادر، همسر، دختر و خواهر باشد و برای  
اين امر قوانينی را وضع نمـوده اسـت کـه مخصـوص زن و  

 .باشدجدای از مردان می

  ت آفرينش انسان:حكم
حکمتهايی وجـود دارد کـه عقلهـا از  سبحانه برای هللا

شناخت آن، و زبانها از توصـيف آن نـاتوان هسـتند. در 
 : داريماينجا قسمتی از اين حکمتها را بيان می

باشـد. از دارای اسمهای نيک مـیسبحانه  هللا - 1
» الـرحيم«، » (بسيار آمرزنده)الغفورآن اسمها: «

ــده)(دائ ــا رحمــت کنن ــو«، م ــو العف » (بســيار عف
- مـی ...» (بسـيار بردبـار) و الحلـيم«، کننده)

باشند. برای آن که اين اسمها وجود خـارجی پيـدا 
 کنند، حکمت هللا سبحانه بر اين قرار گرفت کـه آدم

بر زمين قرار دهـد تـا اثـر ايـن و فرزندانش را 
-اسمها به وقوع بپيوندد. هر کس  را بخواهـد مـی

دهـد رزد و هر کس را بخواهد مورد رحمت قرار میآم
کنـد و بـر هـر کسـی واهد عفـو مـیو هر کس را بخ

باشد و ديگر اسمهای و صفات هللا تعالی که بار میبرد
 .يابندشوند و وجود خارجی میبدين ترتيب ظاهر می

باشـد؛ پادشاهی حق و آشـکار مـیسبحانه  هللا - 2
کنــد و و نهی مـی نمايدپادشاه کسی است که امر می

- نمايـد. او خـوار مـیدهد و مجازات مـیپاداش می
-دهد و ذليل مـیدارد و عزت میگرداند و گرامی می

 نمايد که آدمحکم می سبحانهگرداند. پادشاهی او 
و فرزندانش را بر روی زمين قرار دهد تـا احکـام 
پادشاه برای آنان به اجرا در بيايد و بعد آنهـا 

برد که پاداش و مجازات آنها بـر را به سرزمينی ب
 .اساس اعمالشان به وقوع بپيوندد

ــبحانه هللا - 3 خواســت تــا در بــين آنهــا  س
پيامبران، رسوالن، اولياء و شهيدانی را قرار دهد 
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- دارد و آنها او را دوست مـیکه آنها را دوست می
دارند و آنها را در برابر دشمنانشان قـرار دهـد 

باشد. وقتی چنين افـرادی تا امتحانی برای ايشان 
او را برگزينند و جانهايشـان و اموالشـان را در 
راه رضــايتمندی و محبــت او اســتفاده کننــد؛ بــه 

رسـند کـه بـدون چنـين محبت، رضايت و تقرب او می
اعمالی رسيدن به آنها به هيچ وجـه امکـان پـذير 

ی رسـالت، پيـامبری و شـهادت از باشـد. درجـهنمی
 تعالی هسـتند و انسـانی بـه برترين درجات نزد هللا

هللا سـبحانه يابد مگر بعـد از آن کـه آنها دست نمی
حکم نمايد کـه آدم و فرزنـدان او بـر روی زمـين 

 .فرود بيايند
فرزنـدان او را بـه  و هللا سبحانه خلق آدم - 4
ای آفريده است که قابليت در خير و شر قــرار گونه

قرار گرفتن  مستلزمباشند و اين گرفتن را دارا می
انسان در شهوت و فتنه و همچنين در تعقـل و علـم 

در او عقل و شـهوت را آفريـده سبحانه باشد. هللا می
- ی خود را انجام میاست و هر کدام از آنها وظيفه

ی خـود برسـد و دهند تا آن که هللا متعال به خواسته
برای بندگانش عزت او در حکمت و جبروتش و همچنين 

اش در اش و همچنـين ريزبينـیوکـاریدر رحمت و نيک
اش آشکار گردد؛ حکمت او بر ايـن سلطنت و پادشاهی

و فرزندانش را بر زمين قـرار  قرار گرفت که آدم
دهد تا امتحان او انجام گيرد و انسانها هـر يـک 
استعداد خود را [در قرار گـرفتن در خيـر و شـر] 
نشان دهند و هر کدام را خواستند انتخاب کننــد و 

گرامـی داشـته شـوند و يـا خـوار  ،ی آندر نتيجه
 .گردند
مخلوقـات را بـرای عبـادت خـود هللا سبحانه  - 5

-آفريده است و آن نهايت هدف از آفرينش آنها مـی
 واِإلنـس  الجِن  خلقت  ومافرمايد: باشد. هللا تعالی می

] (ما جنها و انسـانها 56[الذاريات:  ِليعبدونِ  ِإال 
ايم، مگر برای آن که مـرا پرسـتش و را خلق نکرده

باشـد بندگی نمايند). آنچه که معلوم است اين مـی
که کمال عبوديتی که از مخلوق خواسته شده است در 

شـود؛ بلکـه سرزمين نعمت و باقی ماندن، حاصل نمی
گـردد. در فقط در سرزمين سختی و امتحان حاصل مـی

ه آن سرزمين لذت مورد سرزمين بقا نيز بايد گفت ک
باشـد و نـه سـرزمين امتحـان و بردن و نعمـت مـی

 .تکليف
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باشـد. ايمان به غيب همان ايمان نافع مـی - 6
در مورد ايمان با مشاهده نيز بايد گفت هـر کسـی 

کند. اگـر در روز قيامت به آن ايمان دست پيدا می
ی شدند به درجهانسانها در سرزمين نعمت آفريده می

و  رسـيدند کـه در پـس آن لـذتنمـی ايمان به غيب
ه فقط به سبب ايمان بـه گرامی داشتی وجود دارد ک

شود؛ به همين دليل هللا تعالی غيب به انسان داده می
انسانها را بـر روی ايـن سـرزمين قـرار داد تـا 

 .مجالی برای ايمان آنها به غيب وجود داشته باشد
 را از مشـتی ازآدم عليه السـالم تعالی  هللا - 7

تمامی زمين آفريد. در زمين پاکی و خبيثـی وجـود 
دانسـت دارد، همچنين غمگينی و شادی. هللا سبحانه می

کسانی وجود دارند که در  که در بين فرزندان آدم
آيند؛ در نتيجه آنان را بـه صدد اصالح خود بر نمی

اين سرزمين نازل نمود تا پاک و خبيث از يکـديگر 
 تعـالی آنـان را در دو جدا شوند و بعـد از آن هللا 

سرزمين جدای از يکديگر قرار دهد. افراد پـاک را 
اهل مجاورت خـود و مسـکن دادن خـود قـرار داد و 
افراد خبيـث را اهـل سـرزمين بـدبختی و سـرزمين 

 .افراد خبيث قرار داد
با اين کار خواست تـا بنـدگانش  هللا سبحانه - 8

و  و قـدر تتمامی نعمتی که به آنها داده شده اـس 
ــت و  ــت محب ــا در نهاي ــد؛ ت ــت آن را بدانن منزل
ی شکرگزاری و بزرگترين حالت لذت بردن بـه واسـطه

نعمتهايی که به آنها داده است، قـرار گيرنـد. هللا 
خواهد تا آنچه را که در برابر دشمنانش سبحانه می
دهد و آنچه از عذاب را کـه بـرای آنهـا انجام می

دهد و آنـان را مهيا نموده است را به آنان نشان 
ی باالترين انواع نعمت اختصـاص داد تـا به مشاهده

خوردن آنها را در  بر شادی آنها بيافزايد و غبطه
کاملترين شکل بر طرف نمايد و شادی آنها را بزرگ 
کند و اين بر اساس تمام نعمتی است که بـه آنهـا 

باشـد. داده است و کامل بودن محبت آنها به وی می
ان ندارد مگر بعـد از نـازل کـردن چنين چيزی امک

. آنها به زمين و امتحان آنها و حق انتخاب آنــان
تا به هر کس بخواهد بر اساس رحمـت و بخشـش خـود 
توفيق چنين اموری را بدهد و بـرای هـر کـدام از 
آنها بر اسـاس حکمـت و عـدالتش دسـت نيـافتگی و 

ختی را عطا فرمايد و او کامال دانـا و بســيار ببد
 .باشدیباحکمت م
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و  تعالی خواستار آن بوده است کـه آدم هللا - 9
فرزندانش را در نيکوترين حال آنها باز گردانـد. 

های دنيا و غمهـا، به همين دليل قبل از آن، سختی
های آن را به آنهـا چشـاند و ايـن مشکالت و مصيبت

همان چيزی است که باعث بزرگ شدن ارزش داخل شـدن 
 نيکـويیِ  ،. زيرا ضد چيـزیگرددبه سرزمين آخرت می
 .1کندضد خود را آشکار می

بعد از آن که شروع آفرينش انسان واضح گرديد، 
نيکوست تا احتياج او به دين صحيح را نيـز بيـان 

 .داريم

  نياز بشر به دين:
نياز بشر به ديـن بيشـتر از نيازهـای ديگـر او در 

  وجبمباشد؛ زيرا بايد انسان آنچه که ضروريات زندگی می
شود را بدانـد. آنچه موجب خشم او می هللا سبحانه ورضايت 

نفعـت برسـد و  مبايد او حرکتی نمايد که توسـط آن بـه 
همچنين حرکتی نمايد که توسط آن ضـرر دفـع شـود. ديـن 
-همان چيزی است که بين اعمالی که موجب نفع يا ضرر می

انــدازد. ديــن عــدالت هللا تعــالی در شــوند، جــدايی مــی
باشـد و  باشد. آن نور وی بين بنـدگانش مــییمخلوقاتش م

کنـد تـا ی باشد که بدون دين زندگبرای انسان ممکن نمی
آن که آن دين، بين آنچه بايد انجام دهد و آنچه بايـد 

  .را که بايد ترک کند، جدايی بياندازد
شود، بايد به آن شناخت وقتی انسان خواستار چيزی می

د يا ضـرر؟ آيـا باعـث رسانپيدا کند که آيا آن سود می
گردد؟ ايـن امـر را  شود و يا باعث فسادش میاصالح او می

شناسند و بعضی بـا بعضی از انسانها از روی فطرتشان می
ی آن شوند و بعضی ديگر متوجهی آن میاستدالل عقلی متوجه

نيستند، مگر بعد از آن که رسوالن آنها را به اين امـر 
 .  2شوندان میکنند و سبب هدايت ايشآشنا می

گرايی و زينت دادن بـه با به وجود آمدن مذاهب مادی
 ، آنها و با به وجـود آمـدن افکـار و نظريـات [جديـد]

نياز نشـدند. و افراد و اجتماعات هرگز از دين صحيح بی
توانستند نيازهای روح و جسم را برآورده کننـد.  نآنها 

بلکه هر چه فرد بيشتر در آنهــا فـرو رفـت، بـه يقـين 
کاملتری رسيد که اين افکار و نظريات باعـث امنيـت او 

کنـد و فـراری از آنهـا شود و تشنگی او را رفع نمینمی
 رنست رينان وجود ندارد، مگر با گرويدن به دين صحيح. ا
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گفته است: «ممکن است که از هر چيـزی از بـين بـرود و 
آزادی استفاده از عقل، علم و صنعت باطـل گـردد؛ ولـی 

د کــه بشـود دينـداری نـابود گـردد؛ بلکـه امکان ندار
حجتهای کالميی وجود دارد که دليلی بر باطل بودن مذاهب 

هـای خواهند بشر را محدود به پستیگرايی است که میمادی
 . 1زندگی زمينی نمايند»
گفته است: امکـان نـدارد کـه فکـر  محمد فريد وجدي

 دينداری از بين برود. زيرا آن باالترين ميـل درونـی و 
ی انسان بـا  باشد. آن نهی کنندهترين احساس آن میگرامی

باشد؛ بلکه اين ميـل  همان تمايل باالگرفتن سر انسان می
يابد و فطرت دينداری تـا زمـانی کــه انسـان  افزايش می

ورزد، بـه همـراه دارای عقلی است که بـا آن تعقـل مـی
ی که زيبايی و زشتی را درک  ل، همان عقانسان خواهد بود

رفـتن ارزش ديـن و   ند. اين فطرت است که باعث بـاالکمی
 . 2شودرشد معارف آن می

ال اشود، بر اساس ـب وقتی انسان از پروردگارش دور می
اش، عظمت جهلش بـه بودن درکش و وسيع بودن علم و آگاهی
کند. باشد را درک میپروردگارش و آنچه برای او واجب می
نـد و آنچـه او را کاو جهلش به خودش و آنچه اصالحش مـی

کنـد و نمايد و جهلش به آنچه او را خوشبخت مـیفاسد می
شـود. او متوجـه کند را متوجه مـیآنچه او را بدبخت می

شود که به جزئيات علوم و مفردات آن به مانند علـوم می
ستارشناسی و کهکشانها، علم رياضيات و علم اتم و ذرات 

ه آن دانشـمند در اينجاست ک... و ديگر علمها جهل دارد
ی فروتنـی و تسـليم ی تکبر و غرور بـه مرحلـهاز مرحله

رسـد  رسد. او به اين اعتقاد مـی[امر پروردگار شدن] می
، شـخص بــاحکمتی وجـود دارد و در  که در پشت علوم عالم

سر طبيعت خالقی توانا قرار دارد. کسی که پژوهشـگر پشت
وردن به رسد که همان ايمان آمنصفی باشد، به حقيقتی می

ار وباشد و بـه درسـتی ديـن اسـتعالم غيب و ناديده می
کند و اين از روی استجابت و قبول ندای فطرتی اقرار می

است که در سرشت او وجود دارد... ولـی اگـر انسـان از 
اين امر روی گرداند، فطرت و سرشت خـدادادی او تغييـر 

 . شوديابد و به حيوانی زبان نفهم تبديل میشکل می
همان دينی کـه  –شود که اين دينداری حق الصه آن میخ
ی آن بر توحيد هللا تعالی و عبـادت او موافـق آنچـه تکيه

عنصـری ضـروری در زنـدگی  –خودش شريعت قرار داده است 
باشد تا انسان را بر عبوديــت هللا پروردگـار جهانيـان می

قرار دهد و خوشـبختی، و سـالم مانـدن او از خسـتگی و  
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بدبختیِ در دو سرزمين دنيا و آخـرت را بـرای نابودی و 
او حاصل گرداند. آن دين امری ضروری بـرای کامـل شـدن 

عقـل از ی بـا آن اسـت، باشد. وقـت قدرت نظری انسان می
گردد و بدون آن نيازهای واالی آن بر  کوشش خود سيراب می

 . گرددطرف نمی
يافتن روح و زيبا شـدن  برای تزکيهضروري  یعنصرآن 

زيرا احساسـات شـريف در دينـداری  ؛باشدت وجدان میقدر
کنند و بدون آن به برای خود مجال و محل حرکتی پيدا می

 . رسندنهايت و هدف خود نمی
باشد، برای کامل شدن قدرت اراده میضروري  یعنصرآن 

هــا زيــرا آن را در برابــر بزرگتــرين برانگيزنــده
ايل مقاومت در و از آن با تمام وس بيندها میبازدارنده

 . گيردبرابر عوامل يأس و نااميدی قرار می
بر همين اساس است که اگر کسی بگويـد: «انسـان بـه 

گوييم: «انسان بر اسـاس  ذاته قانونمند است» ما نيز می
-. انسان دارای دو نيرو می1باشد»فطرت خود، ديندار می

باشد: نيروی علمی نظری و نيروی علمی ارادی. خوشـبختی 
او مشروط به کامل شـدن دو نيـروی علمـی و ارادی   کامل
شـود مگـر بــا شـناخت  باشد. نيروی علمی او کامل نمیمی

 :چيزهايی که در ذيل آمده است
شناخت خدای خالق و روزی دهنده. همان ذاتـی  – 1

که انسان را از عدم به وجود آورده است و نعمتهايش 
 .را بر او تمام نموده است

 تعالی و صفات او و همچنـين شناخت اسمهای هللا – 2
شناخت او و آنچه که هللا سبحانه بـر او واجـب نمـوده 

 .است و همچنين اثر گذاری اين اسمها در بندگان
 سبحانه.شناخت راه رسيدن به هللا  – 3
هايی که بين انسـان شناخت آفات و بازدارنده – 4

و شناخت اين راه و آنچه او را بـه نعمتهـای بـزرگ 
 .اندازدجدايی می رساند،می

شناخت حقيقی خود و شناخت آنچه به آن نيـاز  – 5
-نمايد و يا به فساد میدارد و آنچه آن را اصالح می

کشد و شناخت آنچـه از مزيتهـا و عيـوبی کـه در آن 
 .قرار دارد

با شناخت اين پنج مورد است که نيروی علمـی انسـان 
وند، مگر شگردد و نيروی علمی و ارادی کامل نمیکامل می

اش و همچنـين برپـا بر بنـدهسبحانه با مراعات حقوق هللا 
داشتن آن به صــورت خالصـانه، صـادقانه، خيرخواهانـه، 
تبعيت کننده و گواهی دادن بر منت او بر خودش. همچنين 
بايد بداند که راهی بر کامل شدن ايـن دو نيــرو وجـود 
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و به ندارد مگر با ياری دادن هللا تعالی و هدايت نمودن ا
 .1راه مستقيمی که اوليائش را بر آن هدايت داده است

بعد از اين که فهميديم دين صحيح همـان يـاری دادن 
کنـد، الهی است که نيروهای مختلـف نفـس را تقويـت مـی

همچنين بايـد بـدانيم کـه آن سـپری نگهدارنـده بـرای 
شـود، زيرا زندگی بشری برپـا نمـی؛ باشداجتماع نيز می

همکاری بـين اعضـای آن. همچنـين ايـن  مگر با تعاون و
رسد مگر با نظامی که بـه  تعاون و همکاری به انتها نمی

ارتباطات بين آنها نظم دهد و واجبات آنها را مرزبندی 
دار شود. اين نظام از قـدرتی کند و حقوق آنها را عهده

باشد که نفس را از هالکت آن برکنـار دارد و  نياز نمیبی
شتياق ايجاد کند و ترس از آن را در در محافظت از آن ا

دری ممنوعات آن جلـوگيری دار شود و از پردهجانها عهده
گويم: بر باشد؟ در جواب میاما اين قدرت چه می. نمايد.

روی زمين قدرتی وجـود نـدارد کـه بـا قـدرت دينـداری 
برابری کند و يا آن را بر احتـرام بـه نظـام اسـتوار 

است که مجتمع به آن تمسـک  گرداند و تضمينی برای آنچه
حتـی و ادارد و اسـباب رجويد و نظام آن را برپا مـیمی

 . کنداطمينان خاطر را به آن الصاق می
راز آن اين است که انسان از ديگـر موجـودات زنـده 

شود که حرکـات و تصـرفات او اختيـاری بدين شکل جدا می
 باشد. رهبری آن را چيزی به عهده دارد که نه شـنيدهمی
-ی ايمانيی میشود و آن همان عقيدهشود و نه ديده میمی

- گرداند و جـوارح را نظيـف مـیباشد که روح را پاک می
باشد، گاهی ايـن  ای مینمايد. هر انسانی مقيد به عقيده
ی او باشد. وقتی عقيـدهعقيده صحيح است و گاهی فاسد می

د و گرداصالح شود، هر چيزی که در او وجود دارد اصالح می
ده فاسد گـردد، هـر چيـزی کـه در او وجـود ياگر آن عق

  .شودفاسد می ،دارد
باشند، دو مراقب ذاتی برای انسان میايمان  وه عقيد

شوند. آن بـر همان گونه که در عموم انسانها مشاهده می
 : دو نوع است

ارزشـهای ايمان به ارزشها و کرامت انسان و ديگر  -
مخالفـت  هاعالی با آن ینهاشود تا جاکه باعث می منفيی

کنند، حتی اگر تبعات خـارجی و پـاداش مـادی بـرای آن 
 . وجود داشته باشد

و ايمان به آن که او  تعالى هللا سبحانه وه يمان با -
داند. بر رازها آگاهی دارد و امور پنهان و مخفی را می

 گيرد و احساساتشريعت قدرت خود را از امر و نهی او می
يابنـد؛ گـاهی از روی يدن از وی حرارت مـیبا خجالت کش
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دوست داشتن او و گاهی از روی ترس از ابهت و عظمـت از 
ی وجود ندارد که اين او و گاهی وجود هر دو مورد... شک

تر برای تسلط بر نفس انسـانی نوع از ايمان، حالتی قوی
کند و آن دارای مقاومت بيشتری در برابر هوای ايجاد می

باشد و بـا سـرعت بيشـتری در احساسی می هاینفس و فريب
 . نمايدقلبهای عموم و خصوص رسوخ می

به همين دليل، دين تضمينی برای برپاداشتن عدالت و 
کند. به همين انصاف در برابر تعامل با مردم، ايجاد می

جهت نيست که گفته باشد و بیدليل آن ضرورتی اجتماعی می
د محل قلـب در بـدن شود: محل دين در برابر امت به مان

 . 1باشدمی
-وقتی دين به صورت عمومی آن دارای اين منزلـت مـی

بينيم که در اين جهان تعدد اديـان و و امروزه می باشد
شود که هر ملتهای گوناگون وجود دارد و همچنين ديده می

  ای کـه دارنـد، شـادمانديـن و عقيـده یقومی به واسطه
گردانـد، را محقق میهستند، پس دين صحيحی که نفس بشری 

 ؟باشدچيست؟ و شروط دين حق چه می

  :دين حقشرايط 
هر کس از هر ملتی که باشد، اعتقاد دارد که ملت او 
برحق هستند. تبعيت کنندگان از هر دينی، اعتقاد دارند  

. تـر و راه و روش اسـتوارتری داردکه دين آنهـا درسـت
يـا  هرگاه از تبعيت کننـدگان دينهـای تحريـف رفتـه و 

- ی مسلکشان سوال میتبعيت کنندگان نظريات بشری درباره
آورند کـه پدرانشـان را بـر آن راه شود، آنها دليل می

باشــند. سـپس اند و آنان پيرو گذشتگان خودشان میيافته
دارنـد کـه سـند نقـل  حکايات و ماجراهايی را بيان مـی

ی آن حکايات صـحيح نبـوده و قابـل  قولهای بيان دارنده
باشد. دليل آنها سالم نبوده و در آن ايراد نمی استناد

و مشکالتی وجود دارد. آنان بر کتابهای ارث رسـيده بـه 
داننـد کنند و اين در حالی اسـت کـه نمـیآنان تکيه می

آنها را چه کسی گفته است و چه کسی نوشته اسـت و حتـی 
دانند که اولين بار آن کتــاب بـه چـه زبــانی و در  نمی

هـايی . آنهـا فقـط گمراهـیشته شده استکدام سرزمين نو
بوده است که بر روی يکديگر انباشته شده است و نسـلها 

اند، بدون آن که تحقيـق علمـی در آنان را انتقال داده
سند آن داشته باشند و درسـت بـودن مـتن آن، برايشـان 

  .ثابت شده باشد
اين کتابهای جعل شده و حکايات بيان شـده و تقليـد 

حجتی بـرای اصـالح اديـان و عقايـد   وقت کورکورانه هيچ
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باشند. پس آيا تمامی دينهای تحريف رفتـه و عقايـد  نمی
 ؟باشند يا باطل هستندبشری صحيح می

غير ممکن است که همگی بر حق باشند؛ زيرا حـق يکـی 
باشد. همچنين غير ممکن است که اين  است و چند مورد نمی

انب هللا تعالی  اديان تحريف رفته و عقايد بشری همگی از ج
باشند و حق محسوب شوند. وقتی آنها متعدد هستند و حـق  

باشند؟ بنابراين بايد شرايطی يکتاست، پس کداميک حق می
داشته باشيم تا توسط آن دين حق از دين باطل را تشخيص 
- دهيم. وقتی اين شرايط را مطابق آن ديـن ديـديم، مـی

ن شرايط يا باشد و اگر تعدادی از ايفهميم که آن حق می
فهميم که آن باطل  يکی از آنها در دينی وجود نداشت، می

 . باشدمی

-شرايطی که توسط آنها دين حق را از دين باطل جدا مـی
 :کنيم

آن دين از جانب هللا تعالی باشد. آن را توسط : اول
ای) از مالئک بر رسولی از رسوالن نازل نموده هاتف(فرشته

رساند؛ زيرا دين حق، همان باشد تا آن را به بندگانش ب
است که در  هللا سبحانهباشد و اين خود دين هللا تعالی می

روز قيامت بندگانش را بر اساس دينی که بر آنان نازل 
دهد. هللا تعالی نموده است، مورد حساب و کتاب قرار می

 نوحٍ  ِإلى أوحينا كما ِإليك  أوحينا ِإنا: فرمايدمی
 وِإسماِعيل  ِإبراِهيم  ِإلى وأوحينا بعِدهِ  ِمن  نِبيِين وال

 وهارون  ويونس  وأيوب  وِعيسى واألسباطِ  ويعقوب  وِإسحاق 
] (ما بر تو 163[النساء:  زبورا داوود  وآتينا وسليمان 

يامبران بعد از وحی نموديم همان گونه که بر نوح و پ
او وحی نموديم. ما بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و 
يعقوب و نوادگان [يعقوب] و عيسی و ايوب و يونس و 
هارون و سليمان وحی نموديم و به داود زبور را عطا 

 ِمن  قبِلك  ِمن  أرسلنا وما: فرمايدمی سبحانه هللا، کرديم)
 فاعبدونِ  أنا  ِإال  ِإله  ال  أنه  هِ ِإلي  نوحِي ِإال  رسولٍ 

و ما هيچ رسولی را قبل از تو  ] (25[األنبياء: 
نفرستاديم مگر بر او وحی نموديم که هيچ معبود و 

ی برحقی جز من وجود ندارد، پس مرا بندگی پرستش شونده
بر همين اساس هر دينی که شخصی آورده ، )و پرستش کنيد

د نسبت داده است و نه به هللا تعالی، وخاست يا آن را به 
 .آن دين بدون هيچ شکی باطل است

را بـه  سـبحانه مردم را به آن بخوانـد کـه هللا: دوم
شکلی يکتا عبادت کنند و شرک را حرام بداند و چيزهايی 

کند را حرام گرداند؛ زيرا که انسان را به آن نزديک می
تمـامی  فراخواندن به سـوی توحيـد، همـان اسـاس دعــوت
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- پيامبران و رسوالن بوده است. هر پيامبری به قومش مـی
 65و  59[األعراف:  غيره  ِإلهٍ  ِمن  لكم  ما ا  اعبدواگفت: 

ــود: ] [85و  73و  ــون: 84و  61و  50ه ] 32و  23] [المؤمن
(هللا را عبادت کنيـد، بـرای شـما هـيچ معبـود و پرسـتش 

ندارد). بنابراين هـر دينـی  ی برحقی جز او وجود شونده
که شرک در آن وجود داشته باشد و اهل آن بـه همـراه هللا 
تعالی پيامبر يا فرشـته يـا وليـی را شـريک گردانـده 
باشند، آن دين باطل است، حتی اگر اهـل آن ديـن آن را 

 .  به پيامبری از پيامبران نسبت دهند
آن دين بايد با اصولی سازگار باشد که رسـوالن : سوم

به سوی آن فراخوانده باشند و آن عبـادت هللا تعـالی بـه 
 اسـت. همچنـين و فراخواندن به سـوی راه وی  اصورت يکت

حرام نمودن شرک و نهی نمـودن از آزار پـدر و مـادر و 
کشتن شخصی به ناحق و حرام نمــودن فحشـاء در آشـکار و 

ك ق  ِمن  أرسلنا وما: فرمايدباشد. هللا تعالی مینهان می  بلـِ
 فاعبـدونِ  أنـا ِإال  ِإلـه  ال  أنـه  ِإليـهِ  نوحِي ِإال  رسولٍ  ِمن 

ــاء:  ــو 25[األنبي ــل از ت ــولی را قب ــيچ رس ــا ه ] (و م
نفرستاديم مگر بر او وحـی نمـوديم کـه هـيچ معبـود و 

ی برحقی جز من وجود ندارد، پس مرا بنـدگی پرستش شونده
 تعـالوا قـل : فرمايـدستايش میهللا سترگ ، و پرستش کنيد)

 وِبالواِلدينِ  شيئا ِبهِ  تشِركوا أال  عليكم  ربكم  حرم  ما أتل 
  وِإيـاهم  نرزقكم  نحن  ِإمالقٍ  ِمن  أوالدكم  تقتلوا وال  ِإحسانا

 تقتلـوا  وال  بطـن  ومـا نهامِ  ظهر  ما الفواحِش  تقربوا وال 
هِ  وصـاكم  ذِلكـم  ِبالحقِ  ِإال  ا  حرم  الِتي النفس   لعلكـم  بـِ

ــون  ــام:  تعِقل ــه 151[األنع ــا آنچ ــد ت ــو: بيايي ] (بگ
پروردگارتان برای شما حرام نموده است را بيــان دارم:  

ر و مادر نيکی کنيد و ای شرک نورزيد و به پدبه او ذره
فرزندانتان را از ترس فقر به قتل نرسانيد، زيرا ايـن 

دهيم. بـه فحشـاء، ما هستيم که شما و آنها را روزی می
نزديـک نشـويد و  ،باشـدمـیو پنهان آنچه از آن آشکار 

شخصی را که هللا حرام نموده است، به قتل نرسـانيد، مگـر 
- ه آن سفارش مـیاز روی حق. اين چيزی است که شما را ب

: فرمايـدکنم تا باشد که تعقـل ورزيـد). هللا تعـالی مـی
 ن  قبِلك  ِمن  أرسلنا من  واسأل ن  أجعلنـا رسـِلنا مـِ  دونِ  مـِ

 از رسـوالنمان کـه] (45[الزخـرف:  يعبدون  آِلهة  الرحمنِ 
يـر از [خداونـِد] قبل از تو فرســتاديم، بپـرس: آيـا غ

يار رحمتگر، معبودانی قرار داديم تا پرستش و بندگی  بس
 .)گردند

قسمتی از آن با قسمتی ديگر تناقض نداشته : چهارم
باشد. به چيزی امر ننموده باشد و در جايی ديگر به ضد 
آن امر نموده باشد. چيزی را حرام ننموده باشد، سپس 
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بدون دليل آن را مباح گردانده باشد. برای گروهی چيزی 
جايز ندانسته باشد و برای ديگران آن را حرام  را

 القرآن  يتدبرون  أفال : فرمايدنموده باشد. هللا تعالی می
 كِثيرا اخِتالفا ِفيهِ  لوجدوا اِ  غيرِ  ِعندِ  ِمن  كان  ولو 

کنند؟ اگر بر ] (پس چرا در قرآن تدبر نمی82[النساء: 
انب کسی غير از هللا باشد، در آن اختالفات فرض محال از ج

 .يابند)بسياری می
دين شامل چيزی باشد که بـرای انسـانها حفـظ : پنجم

دينشان، ناموسشان، اموالشان، جانهايشان و فرزندانشان 
را تضمين نمايد و در آن قوانينی وجود داشته باشد کـه 
با امر، نهی، بازداشتن و اخالق، آن امـور پنجگانـه را 

 .فظ نمايدح
دين برای مخلوقات در برابر ظلم به خودشان يا  :ششم

ظلم يکی به ديگری رحمت ايجاد نمايد. چه آن ظلم با از 
  چهبين بردن حقوق باشد و يا با دريغ داشتن خيرات و 

دستان توسط باالدستان. هللا تعالی  گمراه نمودن پايين
ا بر تی که در تورات تضمين شده بود و آن ری رحمدرباره

 الغضب  موسى عن  سكت  ولما: فرمايدنازل نمود، می موسی
 ِلرِبِهم  هم  ِللِذين  ورحمة  هدى نسخِتها وِفي األلواح  أخذ 

ها وقتی خشم موسی فرونشست، لوح] (154[األعراف:  يرهبون 
 هايش برای کسانی که از را برداشت و در نوشته

 هللا، )ترسيدند، هدايت و رحمتی وجود داشتپروردگارشان می
- سازد و میباخبر می عيسى از مبعوث نمودنسبحانه 
و او  ( ]21[مريم:  ورحمة  ِللناسِ  آية  وِلنجعله فرمايد: 
هللا سترگ  ، و رحمتی برای انسانها قرار داديم) را نشانه

 ِإن  أرأيتم  ياقومِ  قال  :فرمايدمی صالحستايش از زبان 
  ] 63[هود:  رحمة  ِمنه  وآتاِني رِبي ِمن  بيِنةٍ  على كنت 

بينيد اگر من بر روشنيی از (گفت: ای قوم من! چطور می
جانب پروردگارم باشم و رحمتی از جانب او به من داده 

- قرآن می یترين گوينده دربارهباعزت هللاِ ، شده باشد ...)
 ِللمؤِمِنين  ورحمة  ِشفاء  هو  ما  القرآنِ  ِمن  وننِزل : فرمايد

از قرآن شفا و رحمتی برای مؤمنان نازل ] (82[اإلسراء: 
 .)نماييممی

ی هدايت به سوی قانون هللا آن دين تضمين کننده: هفتم
 و انسان را به چيزی راهنمايی کند که هللا تعالی باشد

تعالی از او خواستار شده است. همچنين او را آگاه 
-نمايد که از کجا آمده است و به سوی کجا بازگشت می

 أنزلنا ِإنافرمايد: ی تورات مینمايد؟ هللا تعالی درباره
] (ما تورات را 44[المائدة:  ونور  هدى ِفيها التوراة 

هللا با ، جود داشت)نازل نموديم و در آن هدايت و نوری و
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 اِإلنجِيل  وآتيناه : فرمايدی انجيل می منزلت و عزت درباره
] (به او انجيل را داديم و 46[المائدة:  ونور  هدى ِفيهِ 

هللا سترگ ستايش ، )در آن هدايت و نوری وجود داشت
 رسوله  أرسل  الِذي هو : فرمايدی قرآن کريم میدرباره

] [الصف: 28] [الفتح: 33[التوبة:  الحقِ  وِدينِ  لهدىِبا
او کسی است که رسولش را با هدايت و دين حق ] (9

ی دين حق همان چيزی است که تضمين کننده. )فرستاده است
د. اين دين برای شباهدايت به سوی قانون هللا تعالی می

و هر   سازدنفس امنيت و اطمينان خاطر را مهيا می
نمايد و تمامی سوالهای او را ای را از او دور میسهوسو

 .سازدای را آشکار میدهد و هر امر پيچيدهجواب می
آن ديـن بـه سـوی اخـالق و اعمـال واال دعـوت : هشتم

داری، حياء، نمايد. به مانند: راستگويی، عدالت، امانت
عفت و جوانمردی. همچنين از اخالق و اعمال بد انسان را 

. به مانند: آزار پدر و مادر، قتل، فحشـاء، نهی نمايد
 .بندباریدروغ، ظلم، ستم، خساست در انفاق و بی

خوشبختی کسی که به آن ايمان آورده است را : نهم
 أنزلنا ما) 1( طه: فرمايدمحقق گرداند. هللا تعالی می

رآن را بر  (طا، ها * ما ق[طه]  )2( ِلتشقى القرآن  عليك 
خت شوی). همچنين بايد موافق نازل ننموديم تا بدب تو

 الناس  فطر  الِتي اِ  ِفطرت با فطرت دست نخورده باشد. 
] (دين هللا همان چيزی است که انسانها 30[الروم:  عليها

همچنين با عقل سالم بايد ، را بر فطرت آن آفريده است)
يح همان قانون هللا اتفاق نظر داشته باشد. زيرا دين صح

باشد و عقل سالم همان آفرينش هللا متعال و محال تعالی می
 .است دين هللا تعالی با آفرينش آن تضاد داشته باشد

به سوی حق راهنمايی کند و از باطل برحذر : دهم
بدارد و به سوی هدايت راهنما باشد و از گمراهی نفرت 

تقيم ايجاد کند. همچنين مردم را به سوی راه مس
ای. هللا تعالی فرابخواند، بدون هيچ کجروی و فتنه

دهد که وقتی قرآن را شنيدند به ی جنها خبر میدرباره
 ِمن  أنِزل  ِكتابا سِمعنا ِإنا ياقومنابعضی ديگر گفتند: 

 وِإلى الحقِ  ِإلى يهِدي يديهِ  بين  ِلما مصِدقا موسى بعدِ 
] (ای قوم ما! ما کتابی را 30[األحقاف:  مستِقيمٍ  يقٍ طرِ 

ی شنيديم که بعد از موسی نازل شده است و تصديق کننده
آن چيزی است که قبل از آن بوده است. به سوی حق و به 

همچنين نبايد آنها ، نمايد)سوی راه مستقيم هدايت می
را به سوی چيزی فرا بخواند که بدبختی آنها در آن 

 عليك  أنزلنا ما) 1( طه: فرمايدود دارد. هللا تعالی میوج
(طا، ها * ما قرآن را بر تو [طه]  )2( ِلتشقى القرآن 
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همچنين نبايد آنها را ، نازل ننموديم تا بدبخت شوی)
شوند. هللا به سوی چيزی فرا بخواند که توسط آن هالک می

 ِبكم  كان  ا  ِإن  أنفسكم  واتقتل  وال فرمايد: تعالی می
] (خودتان را نکشيد، هللا به شما 29[النساء:  رحِيما

همچنين نبايد بين تبعيت کنندگانش به  ،باشد)مهربان می
- دليل جنس يا رنگ يا قبيله فرق بگذارد. هللا تعالی می

 وأنثى كرٍ ذ  ِمن  خلقناكم  ِإنا الناس  ياأيها: فرمايد
 اِ  ِعند  أكرمكم  ِإن  ِلتعارفوا وقباِئل  شعوبا وجعلناكم 

] (ای انسانها! 13[الحجرات:  خبِير  عِليم  ا  ِإن  أتقاكم 
ايم و شما را ما شما را از يک مرد و يک زن آفريده

يکديگر را  شعبه شعبه و قبيله قبيله قرار داديم تا
-بشناسيد. پرهيزگارترين شما نزد هللا باتقواترين شما می

بنابراين ، باشد)باشد. هللا کامال دانا و کامال آگاه می
-معيار برتری دين حق همان تقوا و ترس از هللا تعالی می

 .باشد
بعد از بيان ضوابطی که بين ديـن حـق و ديـن باطـل 

آن بـرای آن تـا اندازد و شـاهد آوردن از قـرجدايی می
ثابت شود که اين شرايط و ضوابط عمومی هسـتند و بـرای  

که از جانب هللا تعـالی فرسـتاده است  یتمامی رسوالن صادق
 .اند، مناسب است تا انواع دينها بيان شودشده

  ها:دينانواع 
 : شودبشر بر اساس دينش به دو قسمت تقسيم می

لی بـرای قسمتی از آنها هستند کـه از جانـب هللا تعـا
آنان کتاب نازل شده است. مثـل: يهوديـان، مسـيحيان و  
مسلمانان. يهوديان و مسيحيان به سبب عدم عمل به آنچه 
در کتابشان وجود داشت و به دليـل آن کـه بشــر [همـان 
بزرگان غير دينی خـود] را خـدايانی غيـر از هللا تعـالی 
 برگزيدند و به علت عهد شکنی و ... کتابهايی را کـه هللا

فرستاد را از دست دادند؛  تعالی بر پيامبران آنان فرو
بزرگانی دينی آنها چيزهايی را به عنوان کتاب آسـمانی  
در اختيار آنان قرار دادند و آنها پنداشتند که آنهـا 

باشد و اين در حالی بوده اسـت کـه از جانب هللا تعالی می
 اند و آن فقـط دسـت کـاریآنها از جانب هللا متعال نبوده

 .بودگرايان و تحريف غلو کنندگان میباطل
اما در مورد کتاب مسلمانان همان قرآن باعظمـت، آن 
بر اساس زمان آخرين کتب الهی بـوده اسـت و محکمتـرين 

باشد. هللا تعـالی حفـظ آن کتابهای آسمانی از حيث سند می
را خود بر عهده گرفته است و حفظ نمودن آن را به بشـر 

 الـِذكر  نزلنا نحن  ِإنا: فرمايدتعالی مینسپرده است. هللا 
زل ] (مـا خـود ذکـر را نـا9[الحجر:  لحاِفظون  له  وِإنا
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،  دار هستيم)ايم و مطمئنا خودمان حفظ آن را عهدهنموده
باشـد؛ زيـرا هـا مـیها و در نوشتهآن حفظ شده در سينه

ده است، کتابی آخرين کتابی است که هللا تعالی تضمين فرمو
باشد و آن را حجتی برای آنان تـا برای هدايت بشريت می

و  باشد. آن کتابی باقی میبرپايی قيامت قرار داده است
اند که حدود و حـروف آن در هر زمانی کسانی وجود داشته

نمايند و بـه آن کنند و به قوانين آن عمل میرا حفظ می
از ايـن کتـاب  بندهای بعـد شـرحی در اند. ايمان آورده

 .باعظمت بيان خواهد شد
گروهی ديگر از بشريت برای آنها از جانـب هللا تعـالی 
کتابی نازل شده وجـود نـدارد و آنهـا فقـط کتابهـايی 

باشـد، بـه دارند که منسوب به نفر اول ديـن آنهـا مـی
مانند: هندو، آتش پرست، بودا، کنفسيوس و عربهايی کـه  

 .اندزيستهمی قبل از بعثت محمد
-که دارای علم و عملی مـیمگر آن امتی وجود ندارد 

ن ماباشند که توسط آن مصلحتهای دنيايشان را سـر و سـا
باشد که هللا تعـالی آن دهد. اين همان هدايت عموميی میمی

را برای هر انسانی و بلکه برای هر حيوانی قــرار داده 
است. همان گونه که حيوان بدين گونه هدايت شده است که  

باشـند را  هايی که برای او مفيد میها و نوشيدنیدنیخور
-کنـار مـیرسـاند را کند و آنچه به او ضرر مـیکسب می
. هللا تعالی در آنان دوست داشتن و تنفر داشـتن را گذارد

 األعلى رِبك  اسم  سبِحِ فرمايد: قرار داده است. هللا تعالی می
[األعلـی]  )3( فهـدى قدر  الِذيو ) 2( فسوى خلق  الِذي) 1(
و باالترت را به پـاکی يــاد کـن *   نام پروردگار برتر(

ذاتی که آفريد و به تکامل رساند * و ذاتی که انـدازه 
 الـِذي ربنا: گويدمی فرعونبه ، موسى )زد و هدايت نمود

رمان ذاتی پروردگا] (50[طه:  هدى ثم  خلقه  شيءٍ  كل  أعطى
آفرينش هر چيزی را [بـه او] داده اسـت و سـپس  کهاست 

گويـد: مـی خليـلابراهيم ، )[آن را] هدايت نموده است
يهِدينِ  فهو  خلقِني الِذي  :ذاتی کـه مـرا ] (78[الشعراء

حتی  –برای هر عاقلی  ،)نمايدآفريد و او مرا هدايت می
معلـوم اسـت  –باشد ترين سطح نظر و تفکر اگر در پايين
بامنفعت و اعمال صالح از افراد  در علومِ  ،که اهل تمدن

اهـل   ی کـهتمدن کاملتر هستند. در بين غير مسلمانانبی
شود، مگر آن که کـاملتر چيز خوبی يافت نمی هستند تمدن

شود و کسانی که اهـل ديـن از آن نزد مسلمانان يافت می
اهل دين آنها را باشند که غير هستند، صاحب چيزهايی می

 :باشند. البته علوم و اعمال دو نوع هستنددارا نمی
د، بـه ماننـد علـم ـن آيبا عقل بدسـت مـی: ولنوع ا

رياضيات، پزشکی و صنعت. اين امور در نـزد اهـل تمـدن 
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وجود دارد همان گونه که نزد غير آنان نيز وجـود دارد 
و بلکه نزد اهل تمدن کاملتر است. اما علمی نيز وجـود 

آيد و آن به مانند علوم دارد که به مجرد عقل بدست نمی
باشـد و ايـن علـم بـه اديـان الهی و علوم ديانات مـی

اختصاص دارد و قسمتی از آن با عقل قابل اثبات اسـت و 
نمايند و با داليل رسوالن توسط آن آفريدگان را هدايت می

مـوارد کننـد و ايــن عقلی آنان را به سوی آن هدايت می
 .دنباشعقلیِ شرعی میعلوم 

نوع دوم: علومی هستند که جز با خبر دادن رسوالن از 
از طريق عقل وجـود نـدارد.  هاراهی برای کسب آن ها،آن

ی هللا تعالی و اسمها و صفاتش آمده به مانند آنچه درباره
است و آنچه در آخرت از نعمتهايی که بـرای اهـل طاعـت 

ل نافرمـانی در مهيا شده است و از عذابی که بـرای اـه 
نظر گرفتـه شـده اسـت و همچنـين بـين قـوانين ديـن و 

ديگر   وداستانهای پيامبران گذشته به همراه امتهايشان 
 .  1چيزهايی از اين قبيل

  حالتهای دينهايی که باقی هستند:
دينهای بزرگ و کتابهای قديمی آنها و قوانين قـديم 

ه بـازی گرايان و کسانی که حق را بآن در چنگال بيهوده
ای برای تحريف کننـدگان اند و بازيچهاند در آمدهگرفته

اند اند. آنان دستخوش حوادث ويرانگر شدهو منافقان شده
اند تا آنجا که روح و و به چيزی کامال جسمی تبديل گشته

ی آنها و  اند. اگر اصحاب اوليهشکل خود را از دست داده
- ها را انکار میپيامبران و رسوالن آنان زنده شوند، آن

 .دهندنسبت جهل می هاکنند و به آن
ــت ــه 2يهودي ــه مجموع ــی و ب ــهای دين ای از راه روش
يل شده است کـه روح و حيـاتی در آن وجـود دتقاليدی تب

ندارد و اين بدون در نظر گرفتن آن است که آن به دينی 
تبديل شده است که اختصاص به قومی خـاص و جنسـی معـين 

باشد و امتها را  برای جهانيان نمیدارد. دارای رسالتی 
خوانـد و بـرای انسـانيت رحمتـی  به سوی چيزی فرا نمـی

 .کندايجاد نمی
شعاری در بين دينهـا و امتهـا بر ی اين دين، عقيده

باشـد، و برای رسيدن به راز شرف کـه همـان توحيـد مـی
ابراهيم و پسرانش و يعقوب عليهم السالم به سوی آن فرا  

ر داشت. ولی يهوديان عقايد بسـياری را قرا خواندند،می
از امتهای فاسدی که در جوار آنها بودند و يا بر آنان 

 
- 210، ص4مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، جـ نگاه شود به) 1(

211.  
"إفحام اليهود" تأليف برای اطالعات بيشتر نگاه شود به  )2(

 .شد او يهودی بود و بعد مسالنالسمو أل بن يحيى المغربي، 



  54

سيطره يافتند، برگرفتند و بسياری از عادتها و تقاليد  
پرستی جاهليت در آن داخل شد. تـاريخ نويســان منصـف  بت

در  به طـور مثـال اند.يهودی به اين امر اعتراف نموده
 :» آمده استوديةدائرة المعارف اليه«

«خشم پيامبران و غضب آنها بر پرستش کنندگان بتهـا 
دليلی بـرای آن اسـت کـه پرسـتش بتهـا و معبـودان در 

ها رسوخ نموده بود و آنهـا اعتقـادات جانهای اسرائيلی
شرکی و خرافی را پذيرفته بودند. همچنين تلمود گـواهی  

 ای خـاص در يهوديــان داشـته پرسـتی جاذبـهدهد که بتمی
 .1است»

دانند و گـاهی آن که يهوديان آن را مقدس می 2تلمود
[رجـوع بـه آن]  بين آنها دهند و را بر تورات برتری می

هـايی عجيـب  امری متداول در قرن ششم ميالدی بود. نمونه
از خفت عقل و پليدی سخن و جرأت پيدا کردن در برابر هللا 

ا دين و  گرايی در برابر حقايق و بازی بتعالی و بيهوده
و آنــان را بــه اجتمــاع  عقــل در آن ذخيــره شــده اســت

کند که دارای انحطـاط عقلـی و يهوديان اين قرن وصل می
 .3باشندفساد ذوق دينی می

تحريف اهل چيره شدِن ، آنها با 4اما در مورد مسيحيت
از ، 5روبرو شدند رومانپرستی غلو و برداشت جاهالن و بت

ی بزرگی شد کـه تعـاليم ههمان عصر اول آن تبديل به تپ
را در خـود دفـن نمـود و نـور توحيـد و  باعظمت مسيح

ی بـزرگ عبادت خالصانه برای هللا تعالی در پشت ايـن تپـه
 .قرار گرفت

(سـه خـدايی) تثليثی ی مسيحی از رسوخ عقيدهنويسنده
- در اجتماع مسيحيت از اواخر قرن چهارم ميالدی سخن مـی

 :گويد. او گفته است
عتقاد به اين که معبود واحد ترکيب شـده از «رسوخ ا
چهارم  در يکباشد، در جهان مسيحيت و فکر آن سه اصل می

آخر قرن چهارم به وجود آمد و آنقدر ادامه يافت تا آن 
 

)1 (Xll. p. 568-69 ص)و) 7jewish Encyclpaedia Vol . Xll     
 آداب يهود و تكتاب تعليم ديان» همان تلمود« یهكلممعنای ) 2(

شروح كتاب "المشنا"  و شحواشای از همجموعآن ؛ باشدآن می
  .در عصرهای مختلف بوده استيهود  یعلمابرای (الشريعة)

"اليهودي على حسب التلمود" د به برای توضيح بيشتر نگاه شو) 3(
"الكنز ی عربی آن از فرانسه به نام هترجم دكتر روهلنج واز 

  دكتر يوسف حنا نصرهللا.از المرصود في قواعد التلمود" 
"الجواب الصحيح لمن بدل برای اطالعات بيشتر رجوع شود به  -  4

ر "إظها دين المسيح" تأليف شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا، و
"تحفة األريب في الرد على  الحق" تأليف رحمت هللا بن خليل هندي، و

 .او مسيحی بود و مسلمان شد عباد الصليب" تأليف عبدهللا ترجمان
مؤلف از كتاب "الصراع بين الدين والعلم"  رجوع شود به) 5(

  . 41- 40درابر ص:  مشهور يپاياور
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ی رسمی مسيحيت در جای جای جهـان مسـيحی گرديـد.  عقيده
ی تثليـث و پرده برداشتن از اين تغيير عقيده به عقيده

ی از آن انجام نگرفت تا آن که بــه نيمـهافشاء نمودن ر
 .1قرن نوزده ميالدی رسيديم»

كتاب (تـاريخ المسـيحية در معاصر نگار مسيحی تاريخ
پرسـتی در  در مــورد ظهـور بـتفي ضوء العلم المعاصـر) 

اجتماع مسيحيان به انواع و اشکال مختلف و همچنين روی 
- ت، عيدها و اباطيل ـب عادات، شعائرآوردن مسيحيان به 

ها وجود داشت و دين آنان را پرستيی که در امتها و دين
با شرک پيوند داد، و اين عمل آنها بر اساس تقليد يـا 

پرسـتی بتديگر شيفتگی و يا جهل ايجاد شد؛ گفته است: «
از بين رفت؛ ولی به طور کامل از بيخ کنده نشد، بلکـه 
در جانها رسوخ کرد و در هر چيزی که بـه نـام مسـيحيت 

شود، جريان يافت و در پوشش آن قـرار گرفـت. خته میشنا
کسانی که از معبودان و اباطيل خود دست کشيدند، شهيدی 
را در بين شهدا برگزيدند و القاب معبودان را به آنها  

ای ساختند. به اين ترتيـب  دادند. سپس برای آنها مجسمه
شد که شرک و بندگی و پرستش بتها به آن شهيدان انتقال 

اين قرن به انتهـا نرسـيد تـا آن کـوری عبـادت  يافت.
ی جديدی به وجود آمد شهيدان و اولياء عمومی شد. عقيده

و اولياء دارای صفات الوهيت و عبوديت شدند. در نتيجه 
قـدس تبـديل بـه آفرينشـی بـين هللا مآن اولياء و افراد 

تعالی و انسان شدند. در اينجا بود که اسمهای بتها به  
ميالدي  400تغيير يافت. تا آنجا که در سال نامهای جديد 

 .2خورشيِد قديم تبديل به عيد ميالد مسيح گشت»عيد 
ها. آنان در زمان قديم به عبادت عناصـر اما زرتشتی

عبـادت آتـش  ی آنها، مشـغول بـهطبيعی و بيشتر از همه
به پرستش آن مشغول هستند. بـر  شدند. در حال حاضر نيز

ها در اند و آتشکدهبدی را ساختههيکلها و معا ،روی آتش
های آنان انتشار يافته است. هر عقيـده  طول عرض سرزمين

و دينداری در آنها از بين رفته است، جز پرستش آتـش و 
فقط ظـواهر و   ی آنها،هعبادت زندمقدس دانستن خورشيد. 

 .3پذيردباشد که در مکانهای خاص انجام میهايی میتقليد

 
الجديدية. مقال ) ملخص ما جاء في دائرة المعارف الكاثوليكية 1(

  .295، ص14التثليث المقدس، ج 
)2 (Rev. Jamecs Houstoin Baxter in the History of Christionity in the Light of 

Modern Knowledge. Glasgow , 1929 p 407  
رفسور "آرتهر كرستن از پكتاب "إيران في عهد الساسانيين"  )3(

نمارك اوبن هاجن" د"ك در دانشگاه شرقياستاد زبانهای سين" 
تاريخ إيران" تأليف همچنين "تاريخ إيران.  درمتخصص  و

  شاهين مكاريوس مجوسي.
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» همان ناعهد ساساني در يران «ا دانمارکی کتابمؤلف 
سان دينی و وظايف آنها  يی رئطبقه يان سين»آرتهر كرست«

 :گويدو می هرا بيان نمود
«بر آنان واجب بود که خورشيد را در روز چهار بـار 
پرستش کنند. پرستش ماه، آتش و آب نيـز بـه آن اضـافه 
شد. آنها مأمور بودند که آتش خاموش نشود و آتـش و آب 

کديگر نرسند. همچنين معدنی زنگـار نبننــد، زيـرا به ي
 .1معادن نزد آنها مقدس بودند»

آنان گرفتار «ثنويت» (دو خدايی) شدند و آن شـعاری 
برای آنان گشت. آنان به دو خدا ايمان آوردند، يکی از  

يـا  »هـور مــزداآنها نـور يـا خـدای خيـر و آن را «ا
ای شـر و » ناميدند و ديگری خدای تاريکی يا خـديزدان«

آن را «اهــريمن» نامگــذاری کردنــد. آن دو دائمــا بــا 
 .2شوند و جنگ بين آنها ادامه دارديکديگر درگير می

در دين بودايی که در هند و آسـيای ميانـه انتشـار 
باشــد. آنـان  پرستی میبت یهيافته است. آن دينی بر پاي

سازند و از بودا بتهايی دارند که از آنها هيکلهايی می
سـازند کـه بيـانگر حالـت ايسـتاده و هايی را میسمهمج

 .3باشدی آن مینشسته
در مورد برهمايی. آن دارای تعداد زيـادی معبـود و 

ششـم   ند. شديدترين حالت آن در قرنباشمیی پرستش شونده
 330 نميالدی بود که تعـداد معبـودان آنـان در ايـن قـر

رسـناک گر بـود يـا ت.  هر چيزی که جلوه4بت بود مليون
شـد کـه رساند، به معبودی تبديل میبود و يا منفعتی می
شد. ساخت بتها در اين زمان به اوج  مورد پرستش واقع می

 .خود رسيد و اهل آنها بر آنان گردن نهادند
تــاريخ الهنــد « شكتــاب در وهنــد» ســي، وي، ويــد «

در ) يالدیم 648 -606هرش ( ی زمان پادشاه» دربارهالوسطى
ی که اسالم در شبهه جزيره عربـی بـه مرحلـههمان زمانی 

 :ظهور رسيد، گفته است
پرسـت «دين هندو و دين بـودايی، دو ديـن کـامال بـت

ی بتها به مانند ديـن  بودند. البته دين بودايی درباره
نمود. ابتدا دين بودايی بر نفی معبـود  هندو اغراق نمی
ار  قر به تدريج «بودا» بزرگترين معبود قرار داشت؛ ولی

 
  .155) إيران في عهد الساسانيين ص 1(
  .233- 183باب الدين الزرتشتي ديانة الحكومة، ص همان منبع ) 2(
يشورا توبا، ا از استادكتاب "الهند القديمة" شود به ع و) رج3(

كتاب  "حيدرآباد" هند و مدن هندی در دانشگاه تتاريخ  دستاا
نخست جواهر الل نهرو از ) The Discovery of india"اكتشاف الهند" (

  . 202- 201ص وزير اسبق هند
 ، و 276، ص3آر، دت، ج تأليف"الهند القديمة"  رجوع شود به) 4(

  .7- 6) صLS.S. O.Malley(تأليف "الهندكية السائدة" 
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  گرفت. سپس معبودانی بـه آن اضـافه شـدند، بـه ماننـد
)Bodhistavas(تـرين پرستی در هند به شديد. بدين ترتيب بت

 ی «بـودا» ای شـد کـه کلمـهحالت خود رسيد و بـه گونـه
)Buddha ( در بعضی از زبانهای شرقی متـرادف بـت و صـنم

 .قرار گرفت
صـر معا مپرستی در تمامی عـال ی وجود ندارد که بتشک

اطلس تا اقيـانوس آرام   س. از اقيانوانشتار يافته است
ای شـده اسـت کـه  باشند. به گونـهپرستی میسراسر از بت

مسيحی، سامی و بودا در بزرگداشت بتها و مقـدس  یدينها
هـای انـد و بـه ماننـد اسـبدانستن آنها پيشـتاز شـده

 .1باشنداند که در يک ميدان در حرکت میای شدهمسابقه
» الهندكية السـائدةی ديگر در کتابش به نام «يودهن

رسـد. دائمـا در  گفته است: ساخت معبودان به انتها نمی
مراحل مختلف تاريکی معبودانی بـه ايـن اجتمــاع الهـی 

اند و تعداد آنها آن قدر زياد است که قابـل اضافه شده
 .2اندج شدهرساب و کتاب خاحباشند و از شمارش نمی

های يان بود. در مورد سرزميناين وضع و حالت اد
های بزرگ ايجاد شده است و متمدن که در آنها حکومت

علوم بسياری در آنها اشاعه يافته است و آنان سرزمين 
هايی هستند که اند؛ آنان سرزمينتمدن، صنعت و آداب شده

اند و دين در آنها اصالت و دينها در آنها مسخ شده
- افراد مصلح ناياب شدهقدرت خود را از دست داده است. 

باشد و اند و آموزش دهندگانی در بين آنها آشکار نمی
الحاد در آنان به راحتی اعالن شده است. فساد در آنها 

آنها اند و در زياد گشته است و معيارها تغيير يافته
رده است؛ به همين دليل انسان خودش را خفيف و خوار ک

انوادگی در آنها  آمار خودکشی باال رفته است و روابط خ
قطع شده است و روابط اجتماعيی از يکديگر گسسته شده 

و بازار  است. رجوع به روانپزشک در آنها زياد شده است
باشد. فريب هر جادوگران و دعانويسان در آنها گرم می

شود و از هر آيين جديدی منديی گريبانگير انسان میبهره
ا اشباع نمايد برای آن که روح خود ر..؛ کند.تبعيت می

ای و از اين بدبختی روانی و عذاب روحی نجات يابد چاره
ندارد جز آن که خودش را به خالقش متصل سازد و او را 

گردد و بر اساس راه و رسمی که هللا تعالی از آن راضی می
رسوالنشان را به آن امر نموده است، عبادت نمايد. هللا 

از پروردگارش روی ی کسی که تعالی به طور واضح درباره
-گرداند و هدايت را از کسی جز او خواهان باشد، می

 
)1 (C.V. Vidya: History of Mediavel Hindu India Vol I (poone 1921)  
- 19ألبي الحسن الندوي ، ص  - السيرة النبوية نگاه شود به ) 2(

28.  
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 ونحشره  ضنكا مِعيشة  له  فِإن  ِذكِري عن  أعرض  ومن فرمايد: 
و کسی که از من ] (124[(طه:  أعمى الِقيامةِ  يوم 

دهيم و او  رويگردان شود، زندگی تنگی برای او قرار می
تعالى  سبحانه و هللا. )نماييمروز قيامت کور محشور میرا 

-از امنيت و خوشبختی مؤمنان در اين زندگی آگاه می
 أولِئك  ِبظلمٍ  ِإيمانهم  يلِبسوا ولم  آمنوا الِذين سازد: 

کسانی که ايمان ] (82[األنعام:  مهتدون  وهم  األمن  لهم 
اند، انشان را با ظلمی(شرکی) نياميختهاند و ايمآورده

يافتگان برای آنان امن خواهد بود و آنان همان هدايت
 سِعدوا الِذين  وأما: فرمايدهللا سترگ ستايش می، )هستند
 ما  ِإال  واألرض  السماوات  دامتِ  ما ِفيها خاِلِدين  الجنةِ  فِفي
در مورد کسانی ] (108[هود:  مجذوذٍ  غير  عطاء  ربك  شاء 

اند در بهشت خواهند بود و در آن که خوشبخت شده
باشند، جاويدان هستند مادامی که آسمانها و زمين می

مگر آنچه که پروردگار بخواهد و آن بخششی قطع نشدنی 
 .)باشدمی

اگر بر اساس معيارهايی  –غير از اسالم  –اين دينها 
اشتيم، ارزيابی شوند؛ بيشتر آن موارد را در که بيان د
ی  يابيم، همان گونـه کــه در خـالل ايـن ارائـهآنها نمی

 .مختصر مشخص شد
بزرگترين چيزی که در اين اديان وجود ندارد، همـان 

باشد، به همراه آن که تبعيت کنندگان توحيد هللا تعالی می
نی را از آن به همراه هللا تعالی معبودان و پرستش شوندگا

دهند. همچنين اين دينهای تحريـف  برای او شريک قرار می
- رفته در هر زمان و مکانی مصلحت انسانها را حاصل نمی

نمايند و برای مردم دينشان، ناموسشـان، فرزندانشـان، 
نماينـد. ايـن مالهايشان و خونهايشان را محافظـت نمـی

ت اديان آنها را به سوی آنچه هللا تعالی قانون گذاشته اس
کننـد. و به آن امر نموده است، راهنمايی و هدايت نمـی

اين اديان به اهل آن اطمينان خاطر و خوشبختی را هديه  
 .دهند و در آنها تناقض و تضاد وجود داردنمی

گـردد کـه اما در مورد اسالم در فصلهای بعد روشن می
باشد که هللا متعال به آن همان دين حق و باقی هللا تعالی می

 .باشدشده است و برای بشريت به آن راضی می راضی
در پايان اين بند، مناسب است که حقيقت پيـامبری و 
آيات نبوی و نياز بشر به آن را بشناسيم. همچنين اصول 
دعوت رسوالن و حقيقتِ رسالت پايانی و جاويدان را بيـان 

 .داريم

  ت:نبوت حقيق
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بزرگترين چيزی که بر انسـان در ايـن زنـدگی واجـب 
است، همان شناخت پروردگارش است که او را از عـدم بـه 
وجود آورده است و نعمتهای خود را برای او کامل نموده 

مخلوقات را برای تعالی است. همچنين نهايت دليلی که هللا 
آن آفريده است، همان عبادت او سبحانه به شـکلی يکتـا 

 .باشدمی
 ی حقولی انسان، پروردگارش را چگونه به اندازه 

شناختش، بشناسد؟ همچنين چه حقوق و واجباتی برای او 
- واجب است و چگونه پروردگارش را عبادت کند؟ انسان می

اش به او تواند کسانی را بيابد که در مشکالت روزمره
کمک کنند و مصلحتهايی را برای او ايجاد نمايد، به 
مانند درمان بيماری او و تجويز دارو و ساختن خانه و 

ولی در .. باشند.ديگر که شبيه اين موارد میچيزهايی 
يابد که پروردگارش را شناخته بين مردم کسی را نمی

باشد و برای او روشن کند که چگونه پروردگارش را 
ی باشد که خواستهعبادت کند؛ زيرا برای عقلها ممکن نمی

تر از آن عقل بشری ضعيف؛ هللا تعالی از آنها را بشناسند
استه شده از طرف بشری را قبل از آن که است که چيز خو

تواند آنچه از او خواسته شود را درک کند، پس چگونه می
را که هللا تعالی خواسته را بشناسد. زيرا اين امور به 
پيامبران و رسوالن اختصاص دارد، همان کسانی که هللا 
تعالی آنان را برگزيده است و انتخاب نموده است تا 

ند و ابالغ کنند. بعد از پيامبران رسالت او را برسان
گر که همان وارثان ی امامان هدايتنيز بر عهده

باشند، اين امر قرار داده شده است. تا پيامبران می
از آنها منهج و راه و روش آنها را انتقال دهند و 

زيرا برای ؛ تبعيت کنند و رسالت آنان را ابالغ کنند
با هللا تعالی ديدار بشر امکان ندارد که به طور مستقيم 

کنند و آنان توانايی چنين کاری را ندارند. هللا تعالی 
 ِمن  أو  وحيا ِإال  ا  يكِلمه  أن  ِلبشرٍ  كان  ومافرمايد: می

 عِلي  ِإنه  يشاء  ما ِبِإذِنهِ  فيوحِي  رسوال  يرِسل  أو  حِجابٍ  وراءِ 
] (بر بشری نيست که هللا با او سخن 51وری: [الش حِكيم 

بگويد، مگر از طريق وحی يا از پشت پرده و يا فرستادن 
رسول. بدين صورت که به اذن خود آنچه را بخواهد به او 
، وحی نمايد. او بسيار واال و بسيار باحکمت است)

ی وجود داشته ابنابراين گريزی نيست که بايد واسطه
باشد ب هللا تعالی آنچه را که دين میباشد و سفيری از جان

ها همان به بندگانش برساند. آن سفيران و واسطه
پيامبران و رسوالن هستند. هاتف(فرشته) رسالت را از هللا 

-رساند و رسول آن را به مردم میتعالی به پيامبر می
رساند و هيچگاه هاتف رساالت را به طور مستقيم به مردم 

-م مالئک با عالم انسانها فرق میرساند؛ زيرا عال نمی
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  وِمن  رسال  المالِئكةِ  ِمن  يصطِفي ا : فرمايدکند. هللا تعالی می
(هللا از مالئک و از انسانها  ]75[الحج:  الناسِ 

 .گزيند)فرستادگانی را بر می
حکمت هللا سبحانه بر آن است که رسول را از جنس کسانی 

نمايد؛ آنها فرستاده است، انتخاب می که او را به نزد
تا از او فهم کسب کنند و از مورد خطاب قرار دادن او 
و سخن گفتن او فهم حاصل کنند. اگر رسول را از جنس 

توانستند او را درک کنند و از او  فرستاد، نمیمالئک می
 أنِزل  لوال  وقالوا :فرمايدمی تعالى هللا، 1علم بياموزند

  ) 8( ينظرون  ال  ثم  األمر  لقِضي  ملكا أنزلنا ولو  ملك  يهِ عل 
 ما  عليِهم  وللبسنا رجال  لجعلناه  ملكا جعلناه  ولو 

-برای چه هاتف(فرشته«گويند: [األنعام] (می )9( يلِبسون 
ا نازل کنيم، اگر هاتفی ر ؟»شودای) بر او نازل نمی

شود * اگر شود و به آنها مهلت داده نمیامر يکسره می
داديم، آن [هاتف] را به صورت او را هاتفی قرار می

پوشند را بر داديم و آنچه را که آنان میمردی قرار می
 أرسلنا وما: فرمايدمی سبحانه  هللا، نموديم)ی تن میو

 ِفي  ويمشون  الطعام  ليأكلون  ِإنهم  ِإال  المرسِلين  ِمن  قبلك 
 أنِزل  لوال  ِلقاءنا يرجون  ال  الِذين  وقال  * ... األسواقِ 
 أنفِسِهم  ِفي استكبروا لقدِ  ربنا نرى أو  المالِئكة  علينا
قبل از تو هيچ  ] (21 - 20[الفرقان:  كِبيرا عتوا وعتوا

خوردند و در رسولی نفرستاديم مگر آن که آنها غذا می
زدند ... * کسانی که به ديدار ما بازارها قدم می

اميدی نداشتند، گفتند: برای چه مالئک برای ما فرستاده 
بينيم؟ به راستی اند يا چرا پروردگارمان را نمینشده

 سرکشیکلی شديد در درونشان طلب تکبر نمودند و به ش
 .)کردند
 ِرجاال  ِإال  قبِلك  ِمن  أرسلنا وما :فرمايدمی تعالىهللا 
] (ما قبل از تو  43] [النحل: 109[يوسف:  ِإليِهم  نوحِي

رسوالنی نفرستاديم مگر آن که مردانی [از جنس انسان 
: فرمايدهمچنين می، بودند که] به آنها وحی نموديم)

لهم  ِليبيِن  قوِمهِ  ِبِلسانِ  ِإال  رسولٍ  ِمن  أرسلنا وما 
] (ما هيچ رسولی را نفرستاديم، مگر به 4[إبراهيم: 

زبان قومش تا برای آنها [امور را] روشن نمايد). 
همچنين آن رسوالن و پيامبران را به کامل بودن عقل، 

اری در سالمت فطرت، راستگويی در سخن و عمل، امانت د
ی آنها گذاشته شده بود، عصمت از رساندن آنچه به عهده

کند و سالمت بدنی که ی بشر را پليد میهر چيزی که سيره
 

) تفسير القرآن العظيم، تأليف أبي الفداء إسماعيل بن كثير 1(
  . 64، ص 3القرشي جـ



  61

های سالم به آن متمايل چشمان به آن خيره شوند و ذوق
گردند، آن را توصيف نموده است. هللا تعالی نفسهايشان و 

اخالق  اخالقشان را پاک نمود و آنان دارای کاملترين
های آنان را تزکيه داد و آنان را گرامی بودند و نفس

داشت. هللا تعالی اخالق واال و نيکويی رفتار را در آنها 
يکجا جمع نمود. همان گونه که بردباری، علم، مدارا 
نمودن، جوانمردی، بخشش، شجاعت و عدالت را در آنها  
يکجا جمع نمود... تا آن که با اخالق خود در بين 

 . به طور مثال اين قوم صالحمانشان متمايز باشندمرد
 قالوافرمايد: بودند که هللا تعالی از زبان آنان می

 نعبد  أن  أتنهانا هذا قبل  مرجوا ِفينا كنت  قد  ياصاِلح 
] (گفتند: ای صالح! قبل از  62[هود:  آباؤنا  يعبد  ما

- يدوار بوديم، آيا ما را نهی میاين نسبت به تو ام
نمايی تا آنچه پدرانمان عبادت کردند را عبادت 

 أصالتك : گفتند شعيببه قوم شعيب همچنين ، ننماييم؟!)
 أمواِلنا ِفي نفعل  أن  أو  آباؤنا يعبد  ما نترك  أن  تأمرك 

آيا نمازت ] (87[هود:  لرِشيد ا الحِليم  ألنت  ِإنك  نشاء  ما
به تو امر نموده است که به ما امر نمايی که آنچه 

کردند را رها سازيم و يا در پدرانمان آن را عبادت می
اموالمان آن گونه که خواستيم رفتار ننماييم. به 

در  محمد. همچنين )راستی تو بردبار و راه يافته هستی
ی او گذاشته شود، دهل از آن که رسالت بر عهقومش قب

بود و پروردگارش او را  دارای لقب «امين» (امانتدار)
 عِظيمٍ  خلقٍ  لعلى وِإنك : اين گونه توصيف نموده است

 .)به راستی تو بر اخالق بزرگی هستی] (4[القلم: 
آنها انتخاب هللا تعالی در بين مخلوقاتش بودند. آنها 

دار ا رسالت را عهدهرا برگزيد و انتخابشان نمود ت
  أعلم  ا : فرمايدشوند و امانت را برسانند. هللا تعالی می

هللا داناتر است که ] (124[األنعام:  ِرسالته  يجعل  حيث 
  ا  ِإن : فرمايدهمچنين می، )رسالت خود را کجا قرار دهد

 العالِمين  على ِعمران  ل وآ ِإبراِهيم  وآل  ونوحا آدم  اصطفى
] (هللا آدم، نوح، آل ابراهيم و آل عمران  33[آل عمران: 

 .را در بين جهانيان برگزيد)
آن رسوالن و پيامبران با آن که هللا تعالی آنان را به 

نمايد و با وجود آن که با صفات صفات عاليه توصيف می
شکالتی برای اند؛ آنان بشری بودند که مواال مشهور شده

آمد که برای ديگر افراد بشر به وجود آنها به وجود می
- ند و میگشتشدند و مريض میگرسنه میآيد. آنان می

مردند. هللا کردند و میخوردند و ازدواج میخوابيدند و می
]  30[الزمر:  ميِتون  وِإنهم  ميِت  ِإنك : فرمايدتعالی می
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 ولقد : فرمايدمی، ميرند)نيز می ميری و آنها (تو می
[الرعد:  وذِرية  أزواجا لهم  وجعلنا قبِلك  ِمن  رسال  أرسلنا

به راستی رسوالنی قبل از تو فرستاديم و برای  ] (38
گاهی بر آنان ، )آنها همسران و فرزندانی قرار داديم

شان بيرون مينشدند و يا از سرزشد يا کشته میستم می
 الِذين  ِبك  يمكر  وِإذ : فرمايدشدند. هللا تعالی میرانده می

 ا  ويمكر  ويمكرون  يخِرجوك  أو  يقتلوك  أو  ِليثِبتوك  كفروا
هنگامی که کسانی که ] (30[األنفال:  الماِكِرين  خير  وا 

تو مکر نمودند تا تو را محبوس کنند ورزند، بر کفر می
يا تو را به قتل برسانند يا تو را بيرون برانند و 

نمايد و هللا بهترين مکر نمايند و هللا نيز مکر میمکر می
ولی عاقبت برای آنها بوده است و در دنيا ، )کننده است

 من  ا  ولينصرن : يابندشدند و قدرت میو آخرت ياری می
هللا کسی که او را ياری نمايد را ] (40[الحج:   ينصره 

  ا  كتب : فرمايدمی سبحانه همچنين هللا. )نمايدياری می
هللا  ] ( 21[(المجادلة:  عِزيز  قِوي  ا  ِإن  ورسِلي أنا ألغِلبن 

[در تقدير اين گونه] نوشته است که من و رسوالنم غلبه 
 .)باشدهيم نمود و هللا بسيار قدرتمند و پيروزمند میخوا

  های پيامبر بودن:نشانه
ترين علوم ای برای شناخت با منزلتوقتی رسالت وسيله

ترين اعمال بـوده اسـت؛ از رحمـت هللا و برپا داشتن شريف
هـايی سبحانه اين بوده است که برای آن پيامبران عالمـت

يـامبری آنهـا باشـد و  را قرار دهد که دليلی  بـرای پ
مردم با استدالل به آن موارد، آنها را تشخيص دهند. تا 
کسی که چنين ادعـايی نمايـد از ايـن قـرائن و احـوال 
معلوم شود که اگر راست گفته است، راستگويی او آشـکار 
شود و اگر دروغ گفته است، آبروی او برود. ايـن عالئـم 

 :تترين آنها بدين شرح اسمبسيار هستند که مه
آن رسول به سوی عبادت هللا تعالی به شکلی  – 1

يکتا و ترک نمودن عبادت هر چيزی غير از او 
فرابخواند؛ اين همان نهايتی است که هللا تعالی 

 .مخلوقات را برای آن آفريده است
را به سوی ايمان به او و تصديق  ممرد – 2

نمودنش و عمل به رسالتش فرا بخواند. هللا تعالی به 
 الناس  ياأيها قل فرمايد: امر می برش محمدپيام
] (بگو: ای 158[األعراف:  جِميعا ِإليكم  اِ  رسول  ِإِني

 .باشم)ی هللا به سوی همگی شما میانسانها! من فرستاده
هللا تعالی او را برای آوردن داليلی متنوع  – 3

تی هستند برای نبوتش ياری نمايد. اين داليل معجزا
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 اندهند و قومشکه پيامبران آنها را ارائه می
توانايی رد آن و يا آوردن به مانند آن را ندارند. 

اشاره نمود  توان به عصای موسیاز اين معجزات می
آن بود  ی عيسیکه تبديل به ماری بزرگ شد و معجزه

ی هللا که مرض پيسی و کور مادرزاد را به اذن و اراده
نيز همين قرآن  ی محمدداد. معجزه تعالی شفا

واد بود و سباعظمت است که علی رغم آن که بی
توانايی خواندن و نوشتن نداشت، اين چنين متن 

سال  1400عظيمی را ارائه داد [که هنوز با گذشت 
کسی توانايی به مانند آن آوردن را نداشته است] و 

 .ديگر معجزاتی که توسط پيامبران ارائه شد
، حق توسط ن داليل: به شکل واضح و روشنز ايا

دشمنان آنان  تا ه استپيامبران و رسوالن آورده شد
توانی جدل و يا انکار آن را نداشته باشند. بلکه 

- آن مشاجره کنندگان بدانند، آنچه پيامبران آورده
 .باشدباشد و رد کردنی نمیاند حق می

ل از اين داليل: هللا تعالی به آن پيامبران کما
احوال، زيبايی ظاهر و خصلتها و اخالق گرامی را 

 .اختصاص داده باشد
از آن داليل: ياری از جانب هللا تعالی در برابر 
دشمنان آن پيامبر و آشکار کردن آنچه به سوی آن 

 .باشدخواند، میفرا می
دعوت و فراخواندن او مطابق اصولی باشد که  – 4

 . 1وانده باشندرسوالن و پيامبران به سوی آن فرا خ
او نبايد به عبادت خودش فرابخواند يا  – 5

قسمتی از عبادت را برای خودش قرار دهد. همچنين 
ی خودش اش و يا طايفهنبايد به سوی قبيله

-امر می فرابخواند. هللا تعالی به پيامبرش محمد
 ِعنِدي لكم  أقول  ال  قل فرمايد که به انسانها بگويد: 

 ِإن  ملك  ِإِني لكم  أقول  وال  الغيب  أعلم  وال  اِ  خزاِئن 
(بگو: به شما  ]50[األنعام:  ِإلي  يوحى ما ِإال  أتِبع 
باشد و من علم های هللا نزد من میگويم که خزانهنمی

گويم که من هاتف(فرشته) هستم. جز غيب ندارم و نمی
 .کنم)شود، تبعيت نمییاز آنچه بر من وحی م

از انســانها بــه ازای دعــوت نمــودن آنهــا،  – 6
ی د. هللا تعـالی دربـارهنباشخواستار کااليی دنيوی نمی

علـيهم  شـعيب لـوط و، صالح ، هود ،نوحپيامبرانش: 
 أسـألكم  ومافرمايد که به قومشان گفتند: می السالم

 
- 212، ص4مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، ج نگاه شود به) 1(

213.  
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ــهِ  ن  علي ــِ ــرٍ  م ــِري  ِإن  أج ــى ِإال  أج ــالِمين  ربِ  عل  الع
من از شما ] (180و  164و  145و  127و  109[الشعراء: 

و اجر من فقط نزد  مباشخواهان دستمزد و پاداشی نمی
بـه  محمـد. فرمـود کـه )باشدپروردگار جهانيان می

 أنـا ومـا أجرٍ  ِمن  عليهِ  أسألكم  ما قل قومش بگويد: 
بگو: مـن بـرای آن از شـما ] (86[ص:  ِلِفين المتك  ِمن 

خواهــان اجــر و دســتمزدی نيســتم و مــن از مــدعيان 
 .)دروغين نيستم

پيامبران قبلی از آمدن آنهـا آگـاه نمـوده  -7[
باشند. به همان ترتيبی که يهوديان مدينه بـه اهـل 

گفتند: «پيامبری با اين مشخصات به نزد مـا يثرب می
شويم». ولی وقتـی شما چيره میآيد و ما با او بر می

پيامبری با آن مشخصات به نزد آنها آمد. آنان کفـر 
ورزيدند و در عوض انصار مدينه وقتی ديدنـد کـه آن 
مشخصات در کسی وجود دارد که ادعای پيامبری نمـوده 

ايمان آوردند و بـا او  است، به پيامبر بودن محمد
ری هللا بيعت کردند و او را به نزد خويش بردنـد و يـا

تعالی را شامل حال خود و مهـاجرين نمودنـد. آمـدن 
-همچنين در کتابهای مسيحيان نيز موجـود مـی محمد

ی «سخنی کوتـاه باشد. برای اطالعات بيشتر به کتابچه
 با مسيحيان» در سايت کتابناک رجوع شود]. 

رسوالن و پيامبران، همان کسانی که قسمتی از صفات و 
- شد، بسيار بودنـد. هللا تعـالی مـیداليل نبوت آنها ياد 

 ا  اعبـدوا أنِ  رسـوال  أمـةٍ  كـلِ  ِفي بعثنا ولقد : فرمايد
به راستی در بـين هـر ] (36[النحل:  الطاغوت  واجتِنبوا

امتی، رسولی را مبعوث داشتيم تا [به آنها بگويـد:] هللا 
. )سانی دوری کنيدهای سنگی و انرا عبادت کنيد و از بت

برای حکايات آنها  وسط آنها بشريت خوشبخت شد و تاريخت
ن گرفت و کسانی که دينشان را نقـل نمودنـد، جمعيـت شج

باشـد. زيادی به حد تواتر بودند. آن همان حق و عدل می
همچنين داستانهايی از آنها به حد تواتر رسيده است که 

  هـام زد و آنهللا تعالی برای آنان ايـن اتفاقـات را رـق 
باشـند. دشمنان آنها می شامل ياری شدنشان و هالک گرديد

عذاب قـوم  و فرعونشدن طوفان قوم نوح، غرق  به مانند:
بر عليه دشمنانش و همچنين نشـر  و ياری شدن محمد لوط

يافتن دين او... کسی که اين موارد را بداند، به يقين  
د.  خواهد دانسـت کـه آنهـا بـرای خيـر و هـدايت آمدـن 

 ،رسـاندمخلوقات را به سـوی آنچـه بـه آنـان نفـع مــی
رساند، آنان راهنمايی کردند و از آنچه به آنها ضرر می
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بود و آخرين آنهـا  را برحذر داشتند. اولين آنها نوح
 سلم. محمد صلى هللا عليه و

  نياز انسانها به رسوالن: 
پيامبران همان فرستادگان هللا تعالی به سوی بنـدگانش 

رسـانند و بـه باشند. امرهای هللا تعالی را به آنها میمی
آنها نعمتهايی که هللا تعالی در بهشت در صورت اطاعـت از 

دهند و آنهـا را اوامر او مهيا ساخته است را بشارت می
-از عذاب او در صورت مخالفت بــا نهـی او، برحـذر مـی

دارند. همچنين داستانهای امتهای قبلی و آنچه از عذاب  
 تعـالی بختی که در دنيا به علت مخالفت با امـر هللاو بد

 .کنندگير آنها شد را حکايت میگريبان
هـای باشد که به اين امرها و نهیبرای عقل ممکن نمی

الهی شناخت يابد؛ به همـين دليـل هللا تعـالی شـريعت را 
هـايی را مقـرر نمـود؛ تـا قرار داد و در آن امر نهـی
ه آنها شرف عطـا کنـد و از انسانها را گرامی دارد و ب

های آنها محافظت به عمل آورد؛ زيرا انسانها بـه  مصلحت
شکنند و حقوق ديگر ها را میروند و حرمتدنبال شهوات می

کننـد. بنـابراين در حکمتهـای انسانها را رعايـت نمـی
باشد کـه هللا تعـالی در بـين آنهـا رسـوالنی را عاليه می

ای هللا تعالی متذکر شوند مبعوث دارد تا آنها را به امره
ــد.  ــذر دارن ــانی شــدن، برح ــار نافرم ــا از گرفت و آنه
پندهايی را برای آنها بيان دارند و اخبار گذشتگان را 
برای آنها حکايت نمايند. همان خبرهای عجيبی که گوشها  

ها را بيـدار معانی شگفتی که ذهنهمان ند و کرا باز می
رند و در نتيجه علـم گي. عقلها از آنان ياری میکنندمی

گردد. انسانها هر شود و فهم آنها صحيح میآنها زياد می
کند و شوند، مسائل بيشتری به آنها خطور میچه بيشتر می

کند، تفکـر آنهـا هر چه مطالب بيشتری به آنها خطور می
شود، علم آنها شود و هر چه تفکر آنها بيشتر میزياد می

گـردد، عمـل ها بيشتر مـیگردد و هر چه علم آنبيشتر می
شود. بنابراين معادلی برای مبعـوث شـدن آنها بيشتر می

رسوالن وجود ندارد و در نظام حق جايگزينی بـرای آنهـا 
 .1باشدموجود نمی
گفته اسـت: بـرای  -رحمه هللا  - 2هسالم ابن تيميشيخ اال

اصالح بنده چه در زندگی و چـه در آخـرت، رسـالت امـری 
ای است که راهی برای اصالح آخرت گونهباشد. به ضروری می

 
  .33عالم النبوة، تأليف علي بن محمد الماوردي، ص ) أ1(
سال ، هابن تيميمشهور به حمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم ا) 2(

هجری قمری وفات يافت. او از   728متولد شد و در سال  660
علمای بزرگ اسالم بوده است و دارای تأليفات بسيار و همچنين 

  .ارزشمند بوده است
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او وجود ندارد، مگر بـا تبعيــت از رسـالت. بنـابراين 
راهی برای اصالح زندگی و دنيای او وجود ندارد، مگر با  

باشد که به دين متمسک تبعيت از رسوالن. انسان مجبور می
باشد. يکی حرکتی که با  شود، زيرا او دارای دو حرکت می

نمايد و ديگری حرکتـی کـه ضــرر را از  آن جلب منفعت می
سازد و دين همان نوری است کـه توسـط آن خود بر طرف می

شود. آن نـور هللا تعـالی بـر نفع و ضرر برای او مشخص می
باشد کـه ی او میروی زمينش و عدلش بين بندگانش و قلعه

 . هر که به آن داخل شود، امنيت خواهد يافت
های نفـع رسـاننده و جدا نمودن چيز تمنظور از شريع

باشد. زيرا اين چيزی اسـت  ضرر رساننده توسط احساس نمی
که در حيوانات نيز وجود دارد. خران و شتران بين جو و 

- اعمـالی جـدايی مـیبين دين گذارند؛ بلکه خاک فرق می
ی آن ضرر و يا اندازد که در دنيا و آخرتش انجام دهنده

، تلدا، ـع توحيـديمـان، رسـانند. بـه ماننـد انفع مـی
، علم، صـبر، تجاعش، ت، عفداریتماناحسان، ا، نيکوکاری

ر و دی رحم، نيکی به ـپ صله، از بدینهي  و ه نيکیامر ب
مادر، نيکوکاری به همسايگان، ادا نمودن حقوق ديگران، 
خالص نمودن عمـل بـرای هللا تعـالی، توکـل بـر او، کمـک 

حکم  خواستن از او، راضی بودن به قضا و قدر او، تسليم
او شدن، تصديق نمودن او و تصديق نمـودن رسـوالن او در  

اند و ديگر مواردی که باعث  تمامی آنچه از آن خبر داده
د و او را نباـش منفعت و اصالح بنده در دنيا و آخرت مـی

 . دننماياز بدبختی و ضرر ديدن در دنيا و آخرت حفظ می
اگر رسالت وجود نداشت، شرح دادن منـافع و ضــررهای 
موجود در زندگی برای هدايت يــافتن عقـل امکــان پـذير  
نبود. از بزرگترين نعمتهای هللا تعالی بر بندگانش و بـا 

ترين منتهای او بر آنان، اين است که رسوالن را به  ارزش
سوی آنها فرستاده است و کتابهايش را برای آنان نـازل 
نموده است و برای آنهـا راه مسـتقيم را روشـن نمـوده 

گر چنين چيزهايی وجود نداشت، انسان بــه ماننـد  است. ا
شد. کسـی کـه رسـالت هللا چهارپايان و حتی بدتر از آن می

تعالی را قبـول نمايـد و بـر آن اسـتقامت ورزد او از  
باشد و کسی که آن را رد کنـد و از راه مخلوقات نيک می 

و حالی بدتر از  باشدآن خارج شود او از مخلوقات شر می
شـود. واهد داشت و از هر حقيری حقيرتـر مـیسگ و خوک خ

بقايی برای اهل زمين وجود ندارد، مگر به دليل آثـاری 
باشد. اگر آثار رسوالن بـر از رسالت که در بين آنها می

روی زمين از بين برود و معالم هدايت آنها محو گـردد؛ 
نمايـد و هللا تعالی عالم باال و عالم پايين را ويران مـی

 . داردبرپا میقيامت را 
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نياز اهل زمين بـه رسـول بـه ماننـد نيازشـان بـه 
باشد و همچنين به مانند خورشيد، ماه، باد و باران نمی

نياز بشر به زنده بودن و نياز چشم به نور و نياز جسم 
باشد؛ بلکه نيـاز بـه آن از هـر  به غذا و نوشيدنی نمی

ری ـگ چيزی بيشتر است و تا آنجايی است که قابل انـدازه
 عليهم الصـالة و کند. رسوالن باشد و به ذهن خطور نمینمی

مخلوقاتش در امر و نهـی هللا تعالى هايی بين اسطهالسالم و
د. آنان سفيرانی بين او و بنـدگانش هسـتند.  نباشوی می

ترين آنهـا نـزد  ی آنها و سرورشان و گرامیخاتمه دهنده
 جمعـيناهم علي صلى هللا عليه وسلم و پروردگارشان، محمد

باشد. هللا تعالی او را رحمتی بـرای جهانيـان و حجتـی می
برای سالکان و حجتی برای تمامی مخلوقات مبعوث نمـوده  
است و بر بندگانش واجب نمـوده اسـت کـه از او اطاعـت 
کنند و او را دوست داشته باشند و به او کمـک کننـد و 
ی او را عزت بخشند و حقوق او را ادا نمايند. از تمـام

پيامبران و رسوالن پيمان گرفته است کـه بـه او ايمـان 
آورند و از او تبعيت کنند و به آنها امر نمـوده اسـت 

کنند را برگيرند. هللا که راهی که مؤمنان از او تبعيت می
ای به پاداش الهی و  تعالی او را به عنوان بشارت دهنده

آمـدن قيامـت، از ای از مجـازات الهـی، قبـل ترساننده
ای بـه ستاده است و به اذن خود، او را دعـوت کننــدهفر

سوی خودش و چراغی نورانی قرار داده است. رسالت با او  
انـد پايان رسيده است و اهل ضاللت توسط او هدايت يافته

انـد. بـا رسـالت او و اهل جهالت توسط او علم آموختـه
چشمهای کور و گوشهای ناشـنوا و قلبهـای غفلـت زده را 

- ه است. با رسالت او زمين بعـد از تـاريکیگشوده داشت
هايش نورافشانی شده است و قلبها بعد از آن که متفـرق 

رو توسط او  . ملتی کجشده بودند، با آن به الفت رسيدند
اند و توسط او راه ميانه روشـن شـده به راه راست رفته
ی او را فراخ نمود و بار سـنگين را است. هللا تعالی سينه

داشت و ياد او را باال برد و کسانی که با  از دوش او بر
او امر مخالفت نمودند را ذليل و خوار گرداند. در مدت  
زمانی وی را فرستاد که رسوالنی مبعـوث نشـده بودنـد و 
درسهای کتابهای آسمانی قطع شده بود و سخن آنها تحريف 
رفته بود و دينها از اصل خود تغيير يافته بودند. هـر 

نمود و با سـخنان لمانه خود استناد میقومی به آراء ظا
کردنـد. هللا تعـالی فاسد بين هللا تعالی و بندگانش حکم مـی
ها را واضح کـرد توسط او مخلوقات را هدايت نمود و راه

ها به سوی نــور خـارج و توسط او انسانها را از تاريکی
بنـدوباری نمود. توسط او بين اهل رسـتگاری و اهـل بـی

ی که در پی رهنمود او باشـد، هـدايت جدايی انداخت. کس
شده است و کسی که از راه او انحراف يابد، گمراه گشته 
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است و از حق تجاوز نموده است. پس صلوات و سالم بـر او 
 .     1بر ساير رسوالن پيامبران باشد

توانيم به طور خالصه نيـاز انسـان بـه رسـالت را می
 :مبدين شرح بيان داري

و پـس  باشـدپرورش يافته مـیانسان مخلوق و  – 1
بايد خالقش را بشناسـد و بدانـد کـه او از وی چـه 
خواسته است؟ و برای چه او را آفريده است؟ انسـانی 

- راهی برای اين شناخت ندارد و راهی به سوی آن نمی
يابد، مگر با شناخت پيامبران و رسوالن و همچنين با 

- دهآنها آور آن راکه  یآنچه از هدايت و نور شناخت
 .اند

. باشـدمـی روح و بدنانسان تشکيل يافته از  – 2
غذای بدن خوردنی و نوشيدنی است و غذای روح اقـرار 

ی خودش است و آن همان دين صحيح و عمـل به آفريننده
باشد. پيامبران و رسوالن اين ديـن صـحيح را صالح می

 .آوردند و به سوی عمل صالح راهنمايی نمودند
جويد و گريزی وجـود تمسک میانسان به فطرتش  – 3

ندارد که بايد دين داشته باشد. بنابراين اين ديـن 
بايد صحيح باشد [و بـا فطـرت او سـازگار باشـد] و 
راهی به سوی دين صحيح وجود ندارد مگر با ايمان به 

 .اندپيامبران و رسوالن و ايمان به آنچه آنها آورده
ا انسان محتاج به شناخت راهی اسـت کـه او ر – 4

به رضايتمندی هللا تعالی در دنيا و همچنين به بهشت و 
نعمتهای فراوان او در آخرت برساند. کسـی بـه سـوی 

نمايد و بـه سـوی آن رهنمـود اين راه راهنمايی نمی
 .شود، مگر پيامبران و رسوالننمی

باشـد و دشـمنان انسان بـه نفسـه ضـعيف مـی – 5
او را به خواهد بسياری در کمين او هستند. شيطان می

هـا را شر و گمراهی گرفتار کند و رفيـق بـد، زشـتی
به بدی امر بسيار دهد و نفس او را برای او زينت می

کند. به همين دليل محتـاج اسـت کـه خـودش را از می
ی دشمنانش حفـظ نمايـد و پيـامبران و رسـوالن توطئه

همان کسانی هستند که به سوی اين محافظت راهنمـايی 
 .دارندا در نهايت روشنی بيان میکنند و آن رمی

باشـد و بايـد بـا انسان موجودی اجتماعی می – 6
آفريدگان معاشرت و زندگی نمايـد. بنـابراين بايـد 
دارای قانونی باشـد کـه بـين انسـانها عـدل و داد 
ايجاد نمايـد و در غيـر ايـن صـورت زنـدگی جنگلـی 

 
شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه  هرسالدر تصام ) قاعدة في وجوب االع1(

لوامع نگاه شود به من مجموع الفتاوى،  102- 99، ص19هللا، جـ
  . 263- 261، ص 2سفاريني، جـاز األنوار البهية 
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. بايد شريعت و قانونی وجـود داشـته شودحکمفرما می
که بدون افـراط و تفـريط حـق او حفـظ شـود و  باشد

قانون کامـل را جـز پيـامبران و رسـوالن کسـی وضـع 
 .ننموده است

انسان محتاج است کـه چيـزی را بشناسـد کـه  – 7
برای او اطمينان خاطر و آرامش درون ايجاد نمايد و 
او را به سوی اسباب حقيقی خوشبختی راهنمايی نمايد 

امبران و رسوالن به سـوی و اين همان چيزی است که پي
 .کنندآن راهنمايی می

بعد از بيان نياز آفريدگان به پيـامبران و رسـوالن 
نيکوست کـه آخــرت و بازگشـت را يـاد کنـيم و داليـل و  

 .برهانهايی که برای آن وجود دارد را شرح دهيم

  (آخرت):معـاد
ميرد، ولی بازگشت او داند که میهر انسانی يقينا می

چگونه خواهد بود؟ آيا او خوشبخت خواهد  بعد از مرگ
 ؟بود يا بدبخت

بسياری از امتها و اهل نظر، اعتقاد دارند که آنها 
بعد از مرگ مبعوث خواهند شد و بر اساس اعمالشان مورد 

ی آن شوند، اگر خير باشد، نتيجهحساب و کتاب واقع می
  –اين امر ، 1ی آن شر استخير است و اگر شر باشد، نتيجه

  –همان مبعوث شدن و مورد حساب و کتاب واقع گرديدن 
- کنند و دينامری است که عقلهای سالم آن را اقرار می

نمايند و مبنای آن بر سه اصل های الهی آن را تأييد می
 :است

 سبحانه.پروردگار كمال علم اقرار به  – 1
 سبحانه. او كمال قدرتاقرار به  – 2
 . 2بحانهساو  كمال حكمتاقرار به  – 3

داليل عقلی و نقلی بـرای اثبـات آن بسـيار هسـتند. 
 :باشندقسمتی از آن داليل به شرح ذيل می

ه آفرينش آسمانها و زمين برای استدالل ب - 1
 أولم : فرمايدمی تعالى اثبات زنده کردن مردگان. هللا

 يعي  لم و  واألرض  السماواتِ  خلق  الِذي ا  أن  يروا
 كلِ  على ِإنه  بلى الموتى يحيِي  أن  على ِبقاِدرٍ  ِبخلِقِهن 

اند که هللا همان ] (آيا نگريسته33[األحقاف:  قِدير  شيءٍ 
ذاتی که آسمانها  زمين را آفريده است و از خلقت 
آنها ناتوان نشده است، توانايی آن را دارد که 

ه نمايد. بلکه او بر هر چيزی به هر مردگان را زند

 
  .96ص  4الجواب الصحيح، ج نگاه شود به) 1(
  .7- 6ابن قيم، صاز الفوائد  نگاه شود به) 2(
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 الِذي  أوليس : فرمايدمی  تعالى هللا، شکلی تواناست)
 بلى ِمثلهم  يخلق  أن  على  ِبقاِدرٍ  واألرض  السماواتِ  خلق 
آيا کسی که آسمانها و ] (81[يس:  العِليم  الخالق  وهو 

نايی آن را ندارد که به زمين را آفريده است، توا
مانند آنها را بيافريند. او بسيار خلق کننده و 

 .)باشدکامال دانا می
ای که مخلوقات به اين که آفرينندهاستدال  -  2

را بدون مثالی از قبل آفريده است، توانايی آن را 
دارد که به مانند آن را دوباره بيافريند. کسی که 

من باب اولی برای توانايی ايجاد را داشته است، 
: فرمايدباشد. هللا تعالی میبازگشت آن تواناتر می

 وله  عليهِ  أهون  وهو  يِعيده  ثم  الخلق  يبدأ  الِذي وهو 
او کسی است که آفرينش ] (27[الروم:  األعلى المثل 

گرداند و آن  را شروع نموده است و سپس آن را باز می
ازگردان] برای او آسانتر است و برترين وصفها [ب

 لنا وضرب : فرمايدهللا سترگ ستايش می، )برای اوست
)  78( رِميم  وِهي  الِعظام  يحيِ  من  قال  خلقه  ونِسي  مثال 
 عِليم  خلقٍ  ِبكلِ  وهو  مرةٍ  أول  أنشأها الِذي يحيِيها قل 
)79( ) [يس]زند و آفرينش خودش را برای ما مثال می

گويد: چه کسی استخوانها را فراموش نموده است و می
گرداند * بگو: آن را ذاتی بعد از پوسيدگی زنده می

کند که اولين بار آن را از عدم آفريده است زنده می
 .)و او به هر آفرينشی کامال داناست

يکوترين شکل آفريـده هللا تعالی انسان را در ن – 3
است و اعضـای بـدن او، قـوت او، صـفات و آنچـه از 
-گوشت، استخوان، رگهای خونی و عصبی، منافذ، وسيله

هـايی کـه در او قـرار ها و آفريدهها، علوم، اراده
بـر سـبحانه داده است، بزرگترين دليل بـر قـدرت هللا 

 .باشدمیزنده کردن مردگان 
دگـان در زنـدگی ه زنـده کـردن مراستدالل ـب  - 4

توانايی آن را دارد کـه سبحانه دنيوی بر اين که هللا 
مردگان را در آخـرت زنـده نمايـد. ايـن آگـاهی در 
کتابهای الهيی که هللا تعالی بر رسوالنش نـازل نمـوده 
است، وجود دارد. مواردی از اين حکايات که بــه اذن 
هللا تعالی مردگان به دسـت ابـراهيم و عيسـی عليهمـا 

اند و ديگر موارد بسـيار در تمـامی م زنده شدهالسال
 . کتابهای الهی موجود هستند

هللا تعالی به اموری که شـبيه  قدرته استدالل ب - 5
باشند و بر قـدرت هللا تعـالی بـر زنـده حشر و نشر می

 : کنندگرداندن مردگان داللت می
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ای که از منيی آفرينش انسان از نطفه – الف
به   –باشند اعضای مختلف بدن می شود که ازتشکيل می

  –برند همين دليل تمامی اعضای بدن در جماع لذت می
هللا تعالی اين نطفه را از جای جای بدن در يکجا جمع 

گرداند و از کند، سپس آن را به ِرحم زن داخل میمی
در اين هنگام است که نطفه ؛ آفريندآن انسان را می 

د و از آن شخص شکل شواز اجزای مختلف جمع آوری می
گيرد. بنابراين وقتی بعد از مرگ پراکنده شد، می

هللا ، باشدچگونه جمع آوری آن باری ديگر غير ممکن می
 أأنتم ) 58( تمنون  ما أفرأيتم : فرمايدتعالی می
[الواقعة] (آيا  )59( الخاِلقون  نحن  أم  تخلقونه 

شما آن را ايد؟ * آيا يد، ديدهريزمنيی را که می
   ).باشيم[ی آن] میايد يا ما آفرينندهآفريده
وقتـی در  ،بذرهای گياهان با وجود انواع آن -ب

-گيرند و آب و خاک به آنها مـیزمين نمناک قرار می
شـود؛ پوسد و فاسـد مـیگويد که میرسد؛ عقل چنين می

شوند و زيرا هر کدام از آب و خاک  باعث پوسيدگی می
-در اينجا هر دوی آنها وجود دارند. ولی فاسد نمـی

ماند و وقتی رطوبت زياد شود، بلکه حفظ شده باقی می
آيـد. ون مـیيرشکافد و گياه از آن بشود، دانه میمی

؟. آيا دليلی بر قدرت کامل و حکمتی فراگيـر نـدارد
اين معبود کـامال باحکمـت چگونـه از جمـع اجـزاء و 

-مانـد؟ هللا تعـالی مـیاء ناتوان مـیترکيب دادن اعض 
 أم  تزرعونه  أأنتم ) 63( تحرثون  ما أفرأيتم : فرمايد

(آيـا آنچـه را کشـت [الواقعة]  )64( الزاِرعون  نحن 
کنيـد ايد؟ * آيا شما آن را کشت مـیکنيد را ديدهمی

ز به ماننـد آن نـي ، )[ی آن] هستيميا ما کشت کننده
 عليهـا أنزلنـا فـِإذا هاِمدة  األرض  وترى: فرمايدمی

[الحـج:  بِهيجٍ  زوجٍ  كلِ  ِمن  وأنبتت  وربت  اهتزت  الماء 
بينی؛ [ولی] وقتی بـر گياه میزمين را خشک و بی] (5

کند و افتد و رشد می کنيم، به حرکت میآن آب نازل می
 .)رويانداه با طراوت را میانواع گي

ی بسيار ی توانای بسيار دانندهآفريننده – 6
باشد که آفريدکان را نياز میباحکمت از اين بی

بيهوده و عبث آفريده باشد و آنها را به حال خود 
 خلقنا وما: فرمايدرها کند. هللا سترگ ستايش می

 كفروا الِذين  ظن  ذِلك  اِطال ب  بينهما وما واألرض  السماء 
] (ما آسمان و 27[ص:  النارِ  ِمن  كفروا ِللِذين  فويل 

-باشد را باطل نيافريدهزمين و آنچه بين آنها می
ورزند، پس وای ايم. اين گمان کسانی است که کفر می
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بلکه ، بر کفرورزندگان در برابر آتش جهنم)
کمتی باعظمت و نهايتی بزرگ آفريدگان را برای ح

 الجِن  خلقت  ومافرمايد: آفريده است. هللا تعالی می
ها و ] (و ما جن56[الذاريات:  ِليعبدونِ  ِإال  واِإلنس 

انسانها را جز برای آن که مرا عبادت کنند، 
ی اين معبود بسيار آنچه شايسته ،ايم)نيافريده

ت که نزد او، کسی که از او باشد، اين اسباحکمت می
اطاعت کند و کسی که از او نافرمانی کند، يکسان 

 آمنوا الِذين  نجعل  أم : فرمايدمی تعالى نيستند. هللا
 نجعل  أم  األرضِ  ِفي كالمفِسِدين  الصاِلحاتِ  وعِملوا

يمان ] (آيا کسانی که ا28[ص:  كالفجارِ  المتِقين 
دهند را به مانند اند و عمل صالح انجام میآورده

مفسدان بر روی زمين قرار دهيم؟ آيا پرهيزگاران را 
بنابراين  ؛بندوبار قرار دهيم)به مانند افراد بی

از کمال حکمت او و از عظمت چيرگی اوست که 
آفريدگان را روز قيامت مبعوث دارد تا به هر 

مجازات بدهد. به  انسانی بر اساس عملش پاداش و
نيکوکار پاداش دهد و بدکار را عذاب نمايد. هللا 

 حقا اِ  وعد  جِميعا مرجِعكم  ِإليهِ : فرمايدمی عالىت
 آمنوا الِذين  ِليجِزي  يِعيده  ثم  الخلق  يبدأ  ِإنه 

 ِمن  شراب  لهم  فرواك  والِذين  ِبالِقسطِ  الصاِلحاتِ  وعِملوا
بازگشت همگی شما فقط ] (4[يونس:  أِليم  وعذاب  حِميمٍ 

ی هللا حق است. او آفرينش را باشد. وعدهبه سوی او می
گرداند، تا کسانی که پديد آورده است و سپس باز می

دهند را از اند و عمل صالح انجام میايمان آورده
ورزند برای سانی که کفر میروی عدالت پاداش دهد و ک

 .)نوشيدنيی بسيار داغ و عذابی دردناک وجود دارد
همان روز رسـتاخيز و حشـر و نشـر  –ايمان به آخرت 

گذارد. از آن اثرهای بسياری بر فرد و اجتماع می –شدن 
 :  اثرها موارد ذيل هستند

انسان از روی اشتياق به پاداش ديـدن در آن  – 1
-هللا تعالی رغبت شديدتری نشان میبر اطاعت از  ،زمان

دهد و از روی ترس از مجازات آن روز از نافرمانی هللا 
 .نمايدتعالی دوری می

آنچـه در آن وجـود دارد،  وايمان به آخـرت  – 2
برای مؤمن در برابر آنچه از نعتمهای دنيا و کـاالی 

باشـد، زيـرا ی آرامشی میدهد، مايهآن که از دست می
بسيار آخرت و ثواب بردن [بـه دليـل  او به نعمتهای

از دست دادن نعمتهای دنيـوی و صـبر کـردن بـر آن] 
 .شوداميداوار می



  73

دانـد با ايمان به آخرت است کـه انسـان مـی – 3
فهمـد باشد. او میبازگشت او بعد از مرگش به کجا می

که به ديدار پاداش و مجازات که برای اعمـال او در 
داند اگـر بـر خيـر د و میرسنظر گرفته شده است، می

رسد و اگر بر شر باشد گرفتار شر باشد به او خير می
شود داند که مورد حساب و کتاب واقع میشود. او میمی

و به زودی در قيامت، کسی که به او ظلم نموده است، 
گيـرد]. شود [و او حق و حقوق خود را پس مـیقصاص می

ا کـه رعايـت فهمد که حقوقی از بنـدگان رهمچنين می
نکرده است و يا به حق و حقوق آنهـا تجـاوز نمـوده 

  .گيرنداست را از او می
ايمان به آخرت انسان را از ظلم به ديگـران  – 4

دارد. اگر مردم به و رعايت نکردن حقوق آنها باز می
نمايند آخرت ايمان بياورند ديگر به يکديگر ظلم نمی

 .شودو حقوق آنها حفظ می
-به آخرت انسان را به حالتی قرار میايمان  – 5

ای از دهد که به اين سرزمين دنيـا بـه چشـم مرحلـه
فهمـد کـه آن تمـام زنـده نگرد و میمراحل زندگی می

 .باشدبودن و زندگی نمی
وين در پايان اين بند، نيکوست که شاهدی از سخنان «

» مسيحی آمريکايی بيـاوريم. همـان کسـی کــه در يـک  بت
ی و نتيجـه رد و مسلمان شـد و بـه ميـوهککليسا کار می

ايمان به آخرت دست يافت. او گفتـه اسـت: «مـن امـروز 
دانم که مدت بسياری را در زندگی جواب چهار سوال را می

خـواهم؟ به خود اختصاص داد. آنها: من کيسـتم؟ چـه مــی
 .1ام؟ و بازگشت من به سوی کجاست؟»برای چه آمده

 ت رسوالن:صول دعوا
مبران و رسوالن بر حرکتی بودند که به سوی تمامی پيا

خواندند؟ به مانند ايمان بـه  اصول جامع فراگير فرا می
هللا تعالی و مالئکش و کتابهايش و رسوالنش و آخرت و ايمان 
به قضا و قدر و خير و شر آن. آنان به عبادت هللا تعـالی 
به صورتی يکتا و بدون شريک و تبعيت از راه او و عـدم 

نمودند. آنها چهـار  های مخالف او، امر میاز راه تبعيت
دانستند: فحشاء چه آشکار و چـه نهـان، چيز را حرام می

گناه، ستم به ناحق و شرک ورزيدن به هللا تعالی و عبـادت 
هللا تعالی را در برابر داشتن همسر، فرزند، شريک، . بتها

- دانستند و پاک معرفی مـیپاک میداشتن همتا و همانند 
دانستند که سـخن . همچنين او را باالتر از آن میودندنم

به ناحقی به او نسبت داده شود. آنان کشتن فرزنـدان و 
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کشتن شخصی به ناحق را حرام نمودند. از خـوردن ربـا و  
کردند. به وفای به عهد و پيمان  خوردن مال يتيم نهی می

و به رعايت وزن و پيمانه و نيکـی بـه پـدر و مـادر و 
-ن مردم و راستگويی در سـخن و عمـل امـر مـیعدالت بي

نمودند. همچنين از حيف و ميل کردن نعمتهـا و تکبـر و  
 .کردندخوردن اموال مردم از روی باطل نهی می

«دينها همگی در : گفته است رحمه هللا  1ابن قيم
اتفاق دارند. نيکويی  –اگر روشن شده باشد  –اصولشان 

از آن چيزی که  آنها در عقلها جای گرفته است. اگر
قرار داده شدند، تغيير يابند از حکمت، مصلحت و رحمت  

و بلکه به هيچ وجه امکان ندارد به چيزی  شوندجدا می
[و در صورت  اند تغيير يابندنازل شده برای آن جز آنچه

 اتبع  ولوِ . دهند]تغيير ديگر خاصيت خود را از دست می
 ِفيِهن  ومن  واألرض  السماوات  تِ لفسد  أهواءهم  الحق 

] (اگر حق از هوای آنها تبعيت کند، 71[المؤمنون: 
- باشند، فاسد میآسمانها و زمين و آنچه در آنها می

باشد که گردند). پس چگونه برای شخص عاقل جايز می
ها وضع کرده ترين حکم کنندهشريعتی را که حکم کننده

 .2»؟!ه وضع شده است، تغيير دهداست را بر خالف آنچ
به همين دليل دين پيامبران تنها يکی بوده است. هللا 

 الطيِباتِ  ِمن  كلوا الرسل  ياأيهافرمايد: تعالی می
 هِذهِ  وِإن ) 51( عِليم  تعملون  ِبما ِإِني صاِلحا واعملوا

[المؤمنون]  )52( فاتقونِ  ربكم  اوأن  واحِدة  أمة  أمتكم 
ها بخوريد و اعمال صالح انجام (ای رسوالن! از پاکی

 دهيد، کامال دانا هستم *دهيد. من به آنچه انجام می
باشد و من پروردگار شما هستم. اين امت شما، يک امت می

: فرمايدهللا صاحب عزت می، پس از من تقوا پيشه داريد)
 ِإليك  أوحينا والِذي نوحا ِبهِ  وصى ما الِدينِ  ِمن  م لك  شرع 

 الِدين  أِقيموا أن  وِعيسى وموسى ِإبراِهيم  ِبهِ  وصينا وما
دين و آيينی را برا ] (13[الشوری:  ِفيهِ  تتفرقوا وال 

نچه شما قرار داده است که نوح را به آن سفارش نمود. آ
به تو وحی نموديم و آنچه ابراهيم، موسی و عيسی را به 
آن سفارش نموديم آن است که دين را برپا داريد و در  

 .)آن فرقه فرقه نشويد

 
متولد شد و در سال  691سال يوب زرعي، ابي بكر بن ا) محمد بن 1(

هجری قمری وفات يافت. او از بزرگان علمای اسالم بوده  751
  .باشداست و دارای تأليفاتی بزرگ می

الجواب  نگاه شود به، 383، ص 2) مفتاح دار السعادة، جـ2(
از لوامع األنوار  ، و322، ص 4الصحيح لمن بدل دين المسيح، جـ

  .263، ص2سفاريني، جـ
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بله، هدف از دين رساندن بندگان به آن چيزی است که 
اند و آن عبـادت پروردگارشـان بـه  برای آن آفريده شده

نـين وضـع نمـودن همچ، 1باشـدشريک مـیصورتی يکتا و بی
باشد که بايـد آن را برپـا قوانينی برای حقوق آنها می

دارند. واجباتی برای آنها مقــرر شـده اسـت و وسـايلی  
-برای آنها قرار داده شده است که به ايـن نهايـت مـی

تحقـق تا آن که رضايتمندی هللا تعالی برای آنان ؛ رسانند
د بـر يابد و به خوشبختی دنيا و آخرت برسند و اين باي

را تکـه تکـه و پـاره   ج الهيی باشد که بنـدهاساس منه
نمايد و بنده را دچار بيماری بدبختی و عـذاب پاره نمی

دهد که نمايد که آن بيماری او را در حالتی قرار مینمی
فطرت و روحش در تضاد با جهـان دور و اطـراف او قـرار 

 .گيرندمی
دند که خوانتمامی رسوالن به سوی دين الهيی فرا می

ای که به آن ايمان آورده است را به بشريت اساس عقيده
که  ادنددکند و قانونی را برای او قرار میتقديم می

کند. به همين دليل تورات زندگی را برای او آسان می
عقيده و قانون بود و برای اهلش واجب شده بود تا به  

 التوراة  ناأنزل  ِإنا: فرمايدآن حکم کنند. هللا تعالی می
 ِللِذين  أسلموا الِذين  النِبيون  ِبها يحكم  ونور  هدى ِفيها

ما تورات ] (44[المائدة:  واألحبار  والرباِنيون  هادوا
را نازل نموديم که در آن هدايت و نور وجود داشت. 

لی] بودند و  و تسليم امر هللا تعا[پيامبرانی که مسلمان 
افراد خدايی و بزرگان دينی توسط آن برای يهوديان حکم 

آمد و به همراه او انجيل وجود  مسيحسپس ، )نمودندمی
ی آنچه داشت که در آن هدايت و نور بود و تصديق کننده

بود که از قبل به صورت تورات آمده بود. هللا سترگ ستايش 
 مصِدقا مريم  ابنِ  ِبِعيسى ِهم آثارِ  على وقفينا: فرمايدمی

 هدى ِفيهِ  اِإلنجِيل  وآتيناه  التوراةِ  ِمن  يديهِ  بين  ِلما
در پی آنان عيسی پسر مريم را که ] (46[المائدة:  ونور 

ی تورات قبل از خود بود را فرستاديم و به تصديق کننده
، )ت و نور وجود داشتاو انجيل را داديم که در آن هداي

 گواهیبا شريعت پايانی و ملتی کامل آمد.  محمدسپس 
ی آنچه از قبل از خود و تصديق کننده یهابرای دين

کتابهايی بود که قبل از او نازل شده بودند. هللا تعالی 
  بين  ِلما مصِدقا  ِبالحقِ  الِكتاب  ِإليك  وأنزلنا: فرمايدمی
 أنزل  ِبما بينهم  فاحكم  عليهِ  ومهيِمنا الِكتابِ  ِمن  يهِ يد 
]  48[المائدة:  الحقِ  ِمن  جاءك  عما أهواءهم  تتِبع  وال  ا 
ايم. کتاب(قرآن) را از روی حق بر تو نازل نموده(

 
  . 6، ص2، جـه) مجموع فتاوى ابن تيمي1(
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 ی آنچه از کتابهايی است که قبل از آنتصديق کننده
باشند. بر اساس آنچه هللا و گواه و حافظ آنها می اندآمده

نازل نموده است، بين آنها حکم کن و در برابر آنچه از 
، حق برای تو آمده است از هوای [نفس] آنان تبعيت نکن)

و مؤمنان  دمحمفرمايد که بيان می تعالى سبحانه و هللا
والنی به آن ايمان دارند همان گونه که پيامبران و رس

که قبل از آنها بودند به آن ايمان داشتند. هللا سترگ 
 رِبهِ  ِمن  ِإليهِ  أنِزل  ِبما الرسول  آمن : فرمايدستايش می
  نفِرق  ال  ورسِلهِ  وكتِبهِ  ومالِئكِتهِ  ِباِ  آمن  كل  والمؤِمنون 

 ربنا  غفرانك  وأطعنا سِمعنا اوقالو رسِلهِ  ِمن  أحدٍ  بين 
رسول به آنچه بر او از ] (285[البقرة:  المِصير  وِإليك 

جانب پروردگارش نازل شده است، ايمان آورده است و 
مؤمنان همگی به هللا، مالئکش، کتابهايش و رسوالنش ايمان 

 گويند:] بين هيچکدام از رسوالنشاند. [آنها میآورده
گويند: «شنيديم و اطاعت کرديم، ای گذاريم و میفرق نمی

پروردگارمان! آمرزش تو [را خواهانيم] و بازگشت فقط 
 .)»به سوی توست

  :1باقيت رسال
-ی اديان يهودی، مسيحی، زرتشـتی و بـتآنچه درباره

در قرن ششم مـيالدی را بيـان  پرستی گفته شد، حالت بشر
حاالت سياسـی، اجتمـاعی و  دارد. وقتی دين فاسد شود، می

ی آن جنگهـای در نتيجـه.. گـردد.اقتصادی نيز فاسد مـی
- ی ظهور مـیشود و استبداد به مرحلهويرانگر فراگير می

گيرد و قلبهـا از رسد و بشريت در تاريکی مطلق قرار می
گردد شود. اخالق پليد میروی تاريکی کفر و جهل، سياه می

گردنـد و حقوقها ضايع مـیشود. و از ناموس هتک حرمت می
کـه اگـر  اشود. تا آنجفساد در خشکی و دريا فراگير می

فهمد کـه در آن زمـان فرد عاقل تفکر و درنگ نمايد، می
بشريت در حالت بين زندگی و مرگ قرار داشـته اسـت. آن 
درحال از بين رفتن بود ولی هللا تعـالی بـرای آن مصـلحی 

کـرد و را حمـل مـیباعظمت را تدارک ديد که مشعل نبوت 
تـا توسـط آن راه بشـريت ؛ نور هدايت در دسـت او بـود

 .دنبه سوی راه درست هدايت ياب آنهانورانی شود و 
در آن زمان بود که هللا تعالی اجازه داد تا نور 
جاويدان پيامبری از مکه مکرمه، نور افشانی نمايد. در 

 ای باعظمت در آن قرار دارد و محيطهمان جايی که خانه
آن به مانند ساير محيطهای بشری در شرک، جهل، ظلم و 

 
"الرحيق المختوم" تأليف برای اطالعات بيشتر رجوع شود به  -  1

 صفي الرحمن مباركفوري.
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استبداد قرار داشت. جز آن که آن از ديگر مکانها 
 :تمايزات بسياری داشت. از آنها

-آن محيطی پاک در برابر اثرگيری از فلسـفه – 1
های يونانی يا رومانی يا هندی بود و نفـرات آن از 
بيانی استوار، ذهنی روشن و سرشتی آمـاده پـذيرفتن 

 .چيز جديد برخوردار بودند
آن در قلب جهان قـرار داشـت و مکـانی وسـط  – 2

اروپا، آسيا و آفريقا بود. اين امر باعث شد تا به 
ن مکانها انتشار يابد و در مدتی کم اين سرعت در اي

 .اتفاق بيافتد
ای که وقتی آن سرزمينی امن بود. به گونه – 3

ابرهه خواست آن را ويران کند، از آن حمايت نمود و 
پراطوريهای ايران و روم بر آن تسلط نداشتند، ما

بلکه مکانی امن بود تا آنجا که تا شمال و جنوب در 
ی مبعوث شدن آن آماده آن تجارت وجود داشت و

پيامبری گرامی بود. هللا تعالی اهل آن سرزمين را به 
 لهم  نمِكن  أولم : فرمايداين نعمت متذکر شده و می

]  57[القصص:  شيءٍ  كلِ  ثمرات  ِإليهِ  يجبى آِمنا حرما
آيا برای آنها در حرمی امن تمکين نداديم در حالی (

 .)رسدای هر چيزی به آنجا میهکه ميوه
آن محيطی صحرائی بود و بسياری از خصـلتهای  – 4

ستوده در آن حفظ شده بود. بـه ماننـد: جـوانمردی، 
محافظت از پناه خواهنده، غيرت بـر نـاموس و ديگـر 

ای برای ای که آنها را اهل شايستهمواردی جدا کننده
 .دادرسالت جاويدان قرار می

ی قريش وجود داشت که به ت، قبيلهدر اين مکان باعظم
فصاحت، بالغت و اخالق واال مشهور بودند و اين برای آنها 

 تعالی پيامبرش  .. هللاشرف و سروری به ارمغان آورده بود.
ی پيامبران و رسوالن  را برگزيد تا پايان دهنده محمد

ميالدی به  570باشد؛ او در قرن ششم ميالدی، تقريبا سال 
يتيمی بزرگ شد و وقتی در شکم مادرش  هدنيا آمد. ب

بود، پدرش وفات يافت. بعد از آن مادرش و پدر بزرگ 
اش وفات يافتند و او در آن هنگام شش ساله بود. پدری

دار شد و به صورت عمويش ابوطالب کفالت او را عهده
های نبوغ آشکار ای يتيم بزرگ شد. در او نشانهپسربچه

القش بر خالف قوم او شکل گرفت. شد و عادات، خصلتها و اخ
داد و به گفت و احدی را آزار نمیاو دروغ نمی

داری مشهور شده بود. اين تا  راستگويی، عفت و امانت
بدانجا بود که افراد بسياری از قومش او را امانتدار 
اموال فراوان خود قرار داده بودند و آنها را نزد وی 

ال به مانند جان و گذاشتند. او از آن اموبه وديعه می
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نمود. اين باعث شد تا ملقب به مال خودش محافظت می
«االمين» (امانتدار) شود. از وقتی بالغ شد، از روی  

. او پاک و حيای زياد او کسی بدن عريان وی را نديد
منزه بود و وقتی عبادت بتها و نوشيدن شراب و ريختن 

قومش کار شد. وقتی ديد، دردناک میخون را توسط قومش می
نمود و در حالت دادند با آنها معاشرت مینيک انجام می
نمود. او گيری میاز آنان گوشه آنها، فسق و بدکاریِ 

- داد و به گرسنگان غذا میيتيمان و بردگان را ياری می
وقتی به سن چهل سالگی رسيد، آنچه از فساد در ... داد

يدن از و به بر اطراف او بود، وی را به تنگ آورده بود
- آنان با عبادت پروردگارش روی آورده بود و از او می

خواست تا وی را به راه مستقيم هدايت نمايد. در همين 
وحی را از جانب ای) از مالئک حال بود که هاتف(فرشته

پروردگارش بر او نازل نمود تا اين دين را به مردم 
برساند و آنها را به سوی عبادت پروردگارش و ترک 

و پرستش هر چيزی غير از او فرا بخواند. شريعت بندگی 
و احکام روزی بعد از روز ديگر و سالی بعد از سال 
ديگر دائما بر وی وحی شد. تا آن که هللا تعالی اين دين 
را برای بشريت کامل نمود و نعمت خود را برای آنها به 

به  ی پيامبرشکلی کامل به اتمام رساند. وقتی وظيفه
انجام شد، هللا تعالی او را وفات داد و سن او  شکلی کامل 

قبل از  ،سال بود. چهل سال از آن عمر 63در آن هنگام 
در   ،سال از آن سه نبوت واقع شده بود و بيست و
 .پيامبری و رسول بودن او واقع شد

کسی که در احوال پيامبران تفکر و تأمل نمايد و به 
ه يقين خواهـد ی زندگی آنان بپردازد، بتاريخچه نآموخت

دانست که راهـی کـه آن پيـامبر پيمـوده اسـت، در راه 
شود کـه رسيدن به نبوت وی بوده است و برای او ثابت می

برای نبوت پيمود، بـه طريـق اولـی بـه  راهی که محمد
 .همين شکل بوده است

 عيسى عليهما السالم موسى واگر شخصی بنگرد که نبوت 
د ديد که اين امر به چگونه نقل و روايت شده است، خواه

نقل شده است و صد البته تواتری که نبـوت  1شکل متواتر
تر توسط آن نقل شده است، تواتری بزرگتر و مطمئن محمد

 .تر بوده استو از نظر زمانی نزديک
يابد که در بيان معجزات و همچنين به تواتری دست می

 های آنها بوده اسـت. و ايـن نيـز در حـق محمـدنشانه
های او بيشـتر بـوده اسـت و  باشد، زيرا نشانهر میبيشت

 
گويند که آنقدر تعداد راويان آن زياد متواتر به نقلی می -  1

نها برای تحريف آن نقل وجود باشد که احتمال دست به يکی کردن آ
 نداشته باشد.(مترجم)
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ی او همين قرآن باعظمت است که بزرگترين معجزه و نشانه
دائما به صورت متواتر چه در نوع خوانـدن آن و چـه در 

 .رسم الخط آن نقل شده است
 عيسـى عليهمـا السـالم موسـى وکسی که آنچه را کـه 
بيـق دهـد، آورده اسـت را تط آوردند را بر آنچه محمد
ای صحيح، قوانين محکـم و علـوم خواهد ديد که آن عقيده

- باشند که همگی از يک منبع ساطع شـدهدارای منفعتی می
 .باشداند و آن منبع نبوت می

کسی که تبعيت کنندگان از پيـامبران را بـا تبعيـت 
بيند که آنها بهتـرين تطبيق دهد، می کنندگان از محمد

د و بلکه تبعيـت کننـدگان از مردم برای خود مردم بودن
پيامبران بودند و آنها بزرگترين تبعيت کنندگان  محمد

شر دادند و عدل را اشاعه دادند و نسبت بـه توحيد را ن
 .1ضعيفان و فقيران بسيار مهربان بودند

ی برحـق بـودن خواهيد داليل بيشتری را دربارهاگر می
ايی را ـه بدانيد، برای شما داليـل و نشـانه نبوت محمد

آنها را پيدا کـرد و  على بن ربن طبريدارم که بيان می
 :از مسيحيت به اسالم گرويد. آن داليل اين موارد هستند

او به سوی عبادت هللا تعالی به شـکلی يکتـا و  – 1
ترک بندگی و پرستش هر چيزی غير از او فراخوانـد و 

 .اين موافق و سازگار با تمامی پيامبران بوده است
او معجزات و آيـاتی را ارائـه داد کـه جـز  – 2

توسط پيامبران هللا تعالی، آوردن چنين چيزهايی ممکـن 
 .باشدنمی

او از آينده خبر داد و به همان شکل کـه او  – 3
 .خبر داده بود، اين موارد انجام پذيرفتند

او از حوادث زيادی از حوادث دنيا و دولتها  – 4
داده بـود، اتفـاق  خبر داد و همان گونه که او خبر

 .افتاد
همـان  –آن را آورده اسـت  کتابی که محمـد – 5
باشد؛ زيرا آن های نبوت میای از نشانهنشانه –قرآن 
باشد و هللا تعـالی آن را بـر مـردی ترين کتاب میبليغ

دانسـت. بيسواد نازل نمود که خواندن و نوشـتن نمـی
ا همچنين اين کتاب فصيحان را به مبـارزه طلبيـد ـت 

ای بـه ماننـد آن را يکی به ماننـد آن و يـا سـوره 
دار حفظ آن شـده بياورند؛ همچنين هللا تعالی خود عهده

ی صحيح را حفظ نموده است و آن است و توسط آن عقيده

 
، ص  4مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية جـ نگاه شود به ) 1(

او  58،59إفحام اليهود، تأليف سموأل مغربي ص  ، و201،211
  . يهودی بود و مسلمان شد
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ی کاملترين شريعت قرار داده اسـت و را تضمين کننده
 .توسط آن برترين امت را برپای داشته است

باشد و اگر بر فرض محال او آخرين پيامبر می – 6
شد، نبوت پيامبرانی که به مبعوث شـدن او مبعوث نمی

 .شداو بشارت داده بودند، باطل می
ی دور بـه از گذشـتهعليهم السـالم پيامبران  – 7

ظهور او خبر داده بودند. همچنين مبعـوث شـدن او و 
سرزمينش و پايين آمدنِ امتها و پادشاهان در برابـر 

وصيف نموده بودند و انتشار دينش را او و امتش را ت 
 .ذکر کرده بودند

پيروزی و ياری شدن او در برابر امتهايی که  – 8
های نبوت ای از نشانهبا او به جنگ پرداختند، نشانه

باشد؛ زيرا غير ممکن اسـت کـه کسـی از روی دروغ می
خود را فرستاده شده از جانب هللا تعالی بيـان دارد و 

تعال او را ياری دهـد و بـه او قـدرت در پس آن هللا م
عطا نمايد و او را بر دشمنانش غلبه دهـد و راه او 
را انتشار دهـد و تبعيـت کننـدگان از او را زيـاد 

باشد، مگر برای پيامبری . چنين چيزی ممکن نمینمايد
راستگو. [بايد خاطر نشان کرد کـه در جنگهـای صـدر 

انان بيشتر اسالم هيچ جنگی وجود نداشته است که مسلم
از نصف دشمنان خود بوده باشند و اين در حالی اسـت 

ی جنگهـا و بـا که جز در تعداد معدودی اندک در همه
ی بزرگ از نظر ايمان، پيروز ای تمامی صحابهفرمانده

دارای علم جنگ و وسايل پيشرفته را به  شدند و دشمنِ 
زانو در آوردند. چنين چيزی بدون ياری دادن خـاص هللا 

 .باشد]الی امکان پذير نمیتع
آنچه در او از عبادت، عفت، راستگويی، سيرت  – 9

ستوده، سنتهايش و قوانينش وجـود دارد، داللتـی بـر 
اين امر هستند. تمامی اين موارد در کسی يکجا جمـع 

 .شود، مگر آن که پيامبری به حق باشدنمی
اين فرد هدايت يافته بعد از بيان اين شواهد، گفته 

اين خصلتهای نورانی و شـواهد کـافيی کـه وجـود  «است: 
بـرای او را کنـد کـه نبـوت دارد، به اين راهنمايی می

ی او را پيروز گردانده است و حق واجب کرده است و سيره
او را رستگار کرده است و تصديق او را واجـب گردانـده 

شـخص است. کسی که آن را رد کند و انکار نمايد، همـان 
 . 1دنيا و آخرت زيانکار شده است» در کهبدبختی است 

 
الدولة في إثبات نبوة نبينا محمد صلى هللا عليه   ) الدين و1(

اإلعالم نگاه شود به ، 47بن ربن طبري صوسلم، تأليف علي 
  .بعد از آن و 263قرطبي، ص 
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در پايان اين بنـد، دو گـواهی دادن را بـرای شـما 
بود و  دارم. گواهی پادشاه روم که معاصر محمدبيان می

 . گواهی جان سنت دعوتگر معاصر انگليسی
رحمـه  (بخارايی): بخاريپادشاه رومهرقل گواهی دادن 

کـرد آورده ، وقتی پادشاه روم او دعـوت سفياناز ابوهللا 
از زهـري از شـعيب از بويمان حكم بـن نـافع از ا: است

از عبدهللا بن عبـاس از بن مسعود  هعبيدهللا بن عبدهللا بن عتب
كه با كـارواني از  هنگاميآمده است: سفيان بن حرب ابو

  ؛شـاه رومپاد ؛رقـلهِ بـردم، تجار قريش، در شام بسر مي
يش، فرسـتاد و مـرا بـه دربـار خـو سفيري را نـزد مـن

اين جريان متعلق به دوراني است كـه رسـول  ( فراخواند.
صـلح حديبيـه را ي با ابوسفيان و كفار قريش معاهده هللا

 در ايليا به دربار هرقل رسـيديم در حـالي . بسته بود)
كه همه بزرگان وسـراِن روم نيــز آنجـا حضـور داشـتند. 

مترجِم خود را احضار نمود و خطـاب بـه سـرداران هرقل، 
كسي كه مدعي نبوت اسـت كدام يك از شما با گفت:  ،قريش

گويد: ؟ ابوسفيان ميباشدميتر نزديك خويشاوندياز لحاظ 
من از بستگان بسيار نزديك او هستم. هرقل گفـت:  :گفتم

ــفيان را بگو ــيند و يابوس ــن بنش ــار م ــا در كن ــد، ت ي
به مترجم خـود  سپس، .را  پشت سر او بنشانيد شنهاهمرا

خواهم در مورد كسي كـه در  مين او بگو: به همراهاگفت: 
از ابوسفيان اطالعاتي كسب   ،استكرده ي نبوت ادعا ،حجاز

، او را تكـذيب گفتبا من دروغ  )ابوسفيان(اگر او .منك
ترسـيدم اگر از همراهانم نمــيگويد: د. ابوسفيان مييكن

 كه مرا متهم به دروغگوئي نمايند، حتما عليه آنحضـرت
در  گفتم: او ؟پرسيدنسبش هرقل از  ،خستن گفتم.دروغ مي
پرسـيد:   سـپس،برخوردار اسـت. اليي نسب با از ،ميان ما

كسي ديگر از ميـان شـما ادعــاي نبـوت او، آيا غير از 
از وي  بزرگان  اشراف ويا آ :گفتگفتم: خير. كرده است؟ 

؟ جـواب دادم: پيروي مـي كننــد يـا فقـراء ومستضـعفان
ان وي، پادشاه بوده اسـت؟  نياك زگفت: كسي ا .نامستضعف

- روز بيشتر ميه آيا پيروانش روز ب :. پرسيدگفتم: خير
آيـا   هرقل پرسيد: .شوندشوند يا كمتر؟ گفتم: بيشتر مي
بخـاطر ناپسـند شـمردن   ،كسي كه دين محمد را پذيرفتـه

پرسيد: آيـا   : خير.دوباره منحرف شده است؟ گفتمدينش، 
در حال حاضـر مـا  و خير،كند؟ گفتم: مي پيمان شكنياو 

ه خواهد كـرد؟ چدانيم ايم و نميبا وي پيمان صلحي بسته
نتوانسـتم يز ديگري چ، فوق یهجز جملگويد: ابوسفيان مي
آيـا شـما بـا وي  هرقـل پرسـيد: .بگويم عليه پيامبر

جنـگ  یهحاصـل و نتيـج  :يد؟ گفتم: آري. پرسـيداهجنگيد
گاهي مـا  گونه بوده است؟ گفتم: گاهي او پيروز شده وچ

يسـت؟  چپيام او براي شـما  :هرقل پرسيد ايم.شدهپيروز 
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را عبادت كنيد، و بـه وحـدانيت و  هللاگفتم: اين است كه 
اعمـال و عقايـد  و از يگانگي او ايمان داشته باشـيد،

برداريد. عالوه  دست ،اندهآميزي كه نياكان شما داشتشرك
  و رحم یلهص ،، راستگويينماز یهما را به اقام ،بر اين

 ،گويد: بعـد از ايـنكند. ابوسفيان ميپاكدامني امر مي
هرقل به مترجم خود گفت: به ابوسفيان بگو: من از نسـب  

لحاظ نسب از خود بهتر معرفـي از تو او را پرسيدم، او 
 از واالتـرينِ  ]كه مبعـوث شـده[ي هر پيامبر ،آري .كردي
 :يدمپرـس  برخوردار بوده اسـت. د،قوم خودر ميان  ،نسب

نفي مكسي ادعاي نبوت كرده است؟ جواب  از ميان شما قبال 
- مـي بود،اگر كسي قبال از شما ادعاي نبوت كرده  دادي.

كنـد. بگويم او از همان مدعي قبلي تقليـد مـي توانستم
 ؟ از نياكان او سلطان و پادشاه بوده اسـت سيپرسيدم: ك
  او كـه بگـويمتوانسـتم مـيبود نين ميچ. اگر گفتي خير

كه او قـبال عـادت  پرسيدممدعي ميراث پدران خويش است. 
 نمودم يقين . خير :جواب دادي ؟دروغ گفتن داشته استبه 

 ی هتواند دربار، نمياستمردم دروغ نگفته  هكه كسي كه ب
گويد. سؤال شد: كه پيروان او از ضـعفا بدروغ  تعالی هللا

، ضـعفا هسـتند. آريگفتي : از  ؟تكبرانسماز هستند يا 
گذشته نيز از همين قشـر بودنــد. سـؤال   يپيروان انبيا

 يگفـت  كاهش؟يا  ندهست افزايشبه  شد: كه پيروان او رو
سؤال شد: كسي كه به ديـن  شوند.روز زياد ميه ب كه روز

 ، بخاطر ناپسـند شـمردن ديـنش، او گراييده است دوباره
اصــل ايمـان   يقينـا  .منفي بــود ،منحرف شده است؟ جواب

ديگـر از بـين   ،وقتي كـه نـور آن كامـل شـدنين است چ
منفـي   ،كــرده اسـت؟ جـواب عهد شكنيسؤال شد:  .رودنمي

كنـد. ســؤال شـد:  نمي عهد شكنيپيامبري  چبود. آري، هي
مـا را بـه كـه  :. گفتيخواندبه چه چيز فرا ميشما را 

دارد پرستي باز ميخواند و از شرك و بترا ميفش هللا، تپرس
- دامني دعوت مـيكيي، درستكاري و پاراستگوو به نماز، 

هرقـل گفـت:  ،گويد: در پايان گفتگـوابوسفيان مي دهد.
، روزي فـرا داشـته باشـدحقيقت آنچه را كه گفتي، اگر 

- مـن مـي. همانا ندرسد كه همين جاي پاي مرا تصرف كمي
- نين پيامبري ظهور خواهد كـرد. امـا نمـيچكه دانستم 

دانسـتم بود. اگر مـيشما خواهد ميان دانستم كه او از 
امـور الزم  ،او مالقات كنم، از هم اكنونبا توانم كه مي
دادم. اگـر بتـوانم او را ترتيب مـيبراي ديدار او را 

هرقل   ،را خواهم شست. بعد ش)مبارك(دريابم شخصا پاهاي 
ي بـه حـاكم به كليدح یهبه وسيل اي را كه رسول هللانامه
و خواسـت رقـل بـود، و مخاطـب آن ه فرستاده بـود هبصر
 نين نوشته شده بود:چت نمود. در آن نامه ئقرا

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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بـه هرقـل پادشـاه  هللاز جانب محمد بنده و پيـامبر 
 كسي كـه هـدايت را برگزينـد. امـا بعـد: سالم بر  :روم

اگر دعوت اسـالم را  .مكنبدانيد كه من به اسالم دعوت مي
پاداشي دو چنـدان  هللانزد و پذيري، در امان خواهي بود ب

گردانـي، ي برو ]از قبول دعوت  من[اگر و  .خواهي داشت
 ياأهـل گردن تو خواهد بـود. رب و زيردستانتگناه رعيت 

  نعبـد  أال  وبيـنكم  بيننا سواءٍ  كِلمةٍ  ِإلى تعالوا الِكتابِ 
 ِمن  أربابا بعضا بعضنا يتخِذ  وال  اشيئ  ِبهِ  نشِرك  وال  ا  ِإال 

[آل  مسـِلمون  ِبأنـا اشـهدوا فقولـوا تولوا فِإن  اِ  دونِ 
يزي كه ميـان چبياييد بسوي  !(اي اهل كتاب ]64عمران: 

هللا را بنـدگی و پرسـتش جـز  كهآن  .و شما مشترك است ام
ريك نگردانيم. و هيچ يك از وي شرا برای چيزي  و نکنيم

خـود قـرار ندهـد. اگـر  خـدای ،هللاي ـج ما ديگـري را ب
د ی دهيهگوا )روگرداني نمودند، بگوييد: (اي اهل كتاب!

 .1)كه ما مسلمانيم
سـنت: گواهی دادن دعوتگر انگليسی معاصر همان جـان 

بعد از اطالع پيوسته از شرح اسـالم و مبـادی آن کـه در 
باشـد و عـدالت آن کـه بـر اسـاس یخدمت فرد و جامعه م

فتم اای ـي مساوات و توحيد قرار دارد، اسالم را به گونه
کشـد. از همـان که تمامی عقل و روح مرا به سوی خود می

پيمان بستم که دعوتگری برای اسـالم و   هللا سبحانهروز با 
 .ای به هدايت آن در هر سرزمينی باشمبشارت دهنده

ا آموخـت و در آن تعمـق او بعد از آن که مسـيحيت ر
ای يافـت کـه نمود، به اين يقين رسيد. آن را به گونـه

بسياری از سواالتی کـه در زنـدگی مـردم وجـود دارد را 
دهد؛ در نتيجه دچار شک شد، سـپس بـه آمـوختن پاسخ نمی

کمونيست و بودايی مشـغول شـد و در آن دو جـز گمراهـی 
در آن   چيزی نيافت، سپس به آموختن اسـالم مشـغول شــد و

عميقا فکر نمود و در نتيجه ايمـان آورد و ديگـران را 
 .2دعوت داد به سوی آن

 پايان پيامبری:
در آنچه در قبل آمد، حقيقـت پيـامبری و عالمتهـا و 

برای شـما بيـان  های آن و داليل نبوت پيامبر مانشانه
هللا شد. قبل از سخن گفتن از پايان نبوت، گريزی نيست که 

فرستد، مگـر بـه يکـی از رسولی را نمیلى تعا سبحانه و
 :داليل زير
مخصوص قومی خاص باشد  ،آن که رسالت پيامبری – 1

و آن رسول امر نشده باشـد کـه رسـالت خـود را بـه 

 
  .1كتاب بدء الوحي باب  در (بخارايی)بخاري صحيح) 1(
  . 319، ص2) الدين الفطري األبدي ، تأليف مبشر طرازي حسيني، جـ2(
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امتهای ديگر نيز برساند. در نتيجه هللا تعالی رسـولی 
اقـوام ديگـر سوی فرستد تا دارای رسالت به ديگر می
 .نيز باشد

مبر قبلی ناپديد شـده باشـد و در رسالت پيا – 2
د تـا ديـن تـس فريجه هللا تعالی پيـامبری ديگـر مـینت

 .انسانها را برای آنها برگرداند
شريعت پيامبری برای زمان خـودش خـوب بـوده  – 3

باشد، در نتيجه است و برای زمانهای ديگر مناسب نمی
فرستد تا رسـالت را بـر عهـده هللا تعالی رسولی را می

يعتی متناسب با مکان و زمان خود را بيان گيرد و شر
 دارد.

را  ولی حکمت هللا سبحانه بر اين قرار گرفت تا محمد 
برای رسالت تمـامی اهـل زمـين مبعـوث نمايـد و آن را 
مناسب با هر زمان و مکانی قرار دهد و آن را از تغيير 
و تحريف حفظ نمايد؛ تا رسـالتی زنـده بـاقی بمانـد و 

ه گردنـد و آن رسـالت از تحريـف و مردم توسـط آن زنـد
ی دليل آن را پايان دهنـده نتغيير پاک بماند و به همي

 .1رسالتها قرار داد
مخصوص داشته است، آن  از آنچه هللا تعالی برای محمد

باشد و پيامبری ی پيامبران میاست که او پايان دهنده
بعد از او وجود نخواهد داشت؛ زيرا هللا تعالی رساالت را 

ا او کامل کرده است و با او شريعت و قوانين دين را ب
پايان داده است. با او ساختمانی را به پايان رسانده 

باشد که گفت: «[آنچه] در می است که تحقق بشارت مسيح
گويم:] سنگی که بنای ايد [را میهيچ کتابی نخوانده

کند، همان سنگی است که در  ساختمان از آن استفاده نمی
کشيش ، 2کند»گيرد و آن را کامل میاختمان قرار میکنج س

اين عبارت  –کسی که بعدا مسلمان شد  –ابراهيم خليل 
 ی خودشداند که دربارهمی را موافق با سخن محمد

  بنى رجلٍ  كمثلِ  قبِلي ِمن  األنِبياءِ  ومثل  مثِلي ِإن فرمود: «
 فجعل  زاِويةٍ  ِمن  لبِنةٍ  موِضع  ِإال  ه وأجمل  فأحسنه  بيتا

 هِذهِ  وِضعت  هال  ويقولون  له  ويعجبون  ِبهِ  يطوفون  الناس 
مثال من ( »النبِيِين  خاِتم  وأنا اللِبنة  فأنا قال  اللِبنة 

ست که در برابر پيامبران قبل از خودم به مانند مردی ا
نمايد سازد و آن را زيبا میساختمانی را به نيکويی می

ماند. مردم و جز يک خشت آن در کنج ساختمان باقی نمی
گويند: افتند و میگردند و از آن به شگفت میدور آن می

 
لوامع األنوار  ، و156العقيدة الطحاوية، ص  نگاه شود به) 1(

  .64مبادئ اإلسالم، ص   ، و269،277، ص 2البهية، جـ
  .42:  21) إنجيل متى 2(
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- «ای کاش اين خشت گذاشته شود» فرمود: من آن خشت می
 .1)ی پيامبران هستمباشم و من پايان دهنده

آورده  کتابی را کـه محمـد بحانهن دليل هللا سبه همي
است را گواه کتابهای قبلـی قـرار داده اسـت و منسـوخ 

باشد. همـان گونـه کـه ديـن او منسـوخ  ی آنان میکننده
حفـظ   ،باشد. هللا تعالی خودی تمامی دينهای قبلی میکننده

دار شده اسـت و در نتيجـه اسـالم بـه رسالت او را عهده
ل شـده اسـت و نقـل قـرآن کـريم نقلـی صورت متواتر نق

باشـد. متواتر هم در صوت آن و هم در رسم الخـط آن مـی
بـه صـورت  همان گونه که سـنت قـولی و فعلـی پيـامبر

متواتر نقل شده است. همچنين تطبيق دادن عملی قـوانين  
اين دين و عبادات آن و سنتها و احکام آن نقلی متواتر 

 .باشدمی
ه و سنت اطالع داشـته باشـد، کسی که از کتابهای سير

بـرای بشـريت  رضوان هللا عليهم  ی پيامبرداند که صحابهمی
ساير حالتهـای او و تمـامی سـخنان و اعمـالش را نقـل 

اند. عبادت پروردگارش توسط او و جهـاد او و ذکـر کرده
طلب آمـرزش او، جـوانمردی و  سبحانه وگفتن او برای هللا 

و سفيرانی که به نـزدش  شجاعت او، رفتار او با اصحابش
اند. همان گونه کـه شـادی و غـم رسيدند را نقل کردهمی

او، سفر و اقامت او، وصـف خـوردن و آشـاميدن و لبـاس  
. انـدپوشيدن و بيداری و خواب او و ... را نقـل کــرده

شود که ايـن ديـن حاصل می نوقتی اين امر درک شود، يقي
شود قين رسيده میبا عنايت هللا تعالی حفظ شده است و به ي

هللا زيرا ؛ باشدی پيامبران و رسوالن میپايان دهنده وکه ا
مطلع گردانده است که اين رسـول، پايـان را ما  سبحانه
 كـان  ما: فرمايدمی سبحانهباشد. هللا ی پيامبران میدهنده
ين  وخاتم  اِ  رسول  ولِكن  ِرجاِلكم  ِمن  أحدٍ  أبا محمد   النِبيـِ

-] (محمد پدر هيچ يک از مـردان شـما نمـی40[األحزاب: 
- ی پيـامبران مـیی هللا و پايان دهندهباشد، ولی فرستاده

ی خـودش فرمـوده اسـت: دربـاره همچنين پيامبر، 2باشد)

 
محمد صلى هللا عليه وسلم في التوراة واإلنجيل  نگاه شود به) 1(

حديث  . و73والقرآن، تأليف المهتدي إبراهيم خليل أحمد ص 
برای لفظ  و 18كتاب المناقب، باب  در (بخارايی)بخاريصحيح 
 از ابوهريره 2286كتاب الفضائل حديث  درمسلم صحيح ، اوست

، ص 2، جبدين شرح است المسندآدرس آن در ، از پيامبر
256،312.  

باشد. بلکه اند منظور از «خاتم» پايان دهنده نمیای گفتهعده -  2
شود: «او زيباترين به معنای نگين انگشتر است و معنای آيه می

باشد: اول پيامبر است». اين نظر آنها به دو دليل دروغ و غلط می
و زنان  ن که هيچ وقت داستانی به مانند داستان يوسف پيامبرآ
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» (به سـوی النبِيون  ِبى  وخِتم  ، كافة  الخلقِ  ِإلى وأرِسلت «
ام و پيـامبران بـا مـن بـه  گان نازل شـدهتمامی آفريد
 .1اند)پايان رسيده

و  معرفـی کنـيمحاال زمان آن رسيده است که اسالم را 
 .حقيقت، منابع، ارکان و مراتب آن را بيان داريم

 :(اإلسالم)اسالمی هى كلمامعن
گـردد کـه ها رجوع شـود، معلـوم مـیاگر به لغتنامه 

فروتنی، قبول کـردن،  » همان گردن نهادن،اإلسالمی «کلمه
ای و نهـی او تسليم شدن و عمل نمودن به امِر امر کننده

» اإلسالمباشد. هللا تعالی دين حق را «بدون هيچ اعتراضی می
نامگذاری نموده است زيرا آن اطاعت از هللا متعال، گـردن 
نهادن به امر او بدون اعتراض و خالص کردن عبادت برای 

 .باشـدو ايمان به او می وی ااو سبحانه و تصديق خبرها
در پس آن اسالم، اسم خاصی برای دينی گرديـده اسـت کـه 

 .آن را آورده است محمد
 :2اسالممعرفی 

چرا اين ديـن، اسـالم نامگـذاری شـده اسـت؟ تمـامی 
به شخص يا چيـزی  هستند دينهای مختلفی که بر روی زمين

ن نسـبت داد یاند، گاهی آن اسم از روخاص نامگذاری شده
آن اسم به مردی خاص يا نسبت دادن آن بـه امتـی مشـخص 

» النصـــارى) از روی «النصـــرانيةباشـــد. مسيحيت(مـــی
انگذار آن  ينامگذاری شده است. «بوديسم» از روی نام بن

«بودا» نامگذاری شده است. «زرتشت» از روی نام موسس و 
ی پــرچم آن «زرتشـت» نامگـذاری شــده اسـت. حمل کننـده

ای به نام «يهـوذا» گرفتـه  ز نام قبيلههمچنين يهودی ا
اند. دينهای ديگـر  » ناميدهاليهوديةاست و آن را «شده 

- اند. ولی اسالم اين گونه نمـینيز به همين ترتيب بوده
باشد و نه به مردی خاص نسبت داده شده اسـت و نـه بـه 
امتی مشخص. آن فقط اسالم ناميده شده است، زيرا تضـمين 

 

روايت نشده است تا بيانگر آن باشد که  ی پيامبرمصر درباره
از يوسف زيباتر و يا در حد او بوده است. دوم آن که به  محمد

گويند: «خاتم» چون با آن پايانِ نامه را مهر اين علت به نگين می
رساندند و نه اين که معنای زيبا انتها میکردند و نامه را به می

داشته باشد. برای اطالعات بيشتر رجوع شود به کتاب «ماجرای باب 
ی مصطفی حسينی طباطبايی. اين کتاب در سايت و بهاء» نوشته

کتاب  46باشد و کتابی مستند و برگرفته از کتابناک موجود می
 باشد.(مترجم)ها و بهائيان میبابی

كتاب  درمسلم  صحيح ، و411،412، ص  2، ج شمسند درحمد ا)امام 1(
  .523 شماره حديث برای اوستلفظ  المساجد و

كتاب "مبادئ اإلسالم" تأليف برای اطالعات بيشتر رجوع شود به  -  2
كتاب "دليل مختصر لفهم اإلسالم" تأليف  شيخ حمود بن محمد الحم و

 براهيم حرب.ا
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باشــد. آنچــه از » مــیاإلســالمی «ی معنــای کلمــهکننــده
نامگذاری آن مشخص است اين است که اين دين توسط مـردی 

آدم تأسيس نشده است [تا بـا نـام او نامگـذاری از بنی
شود]. همچنين مخصوص امتی خاص جـدای از امتهــای ديگـر  

باشد. بلکه فقط هدف آن زينت دادن تمامی مردم زمين نمی
کسی که به اين صفت، زينـت  باشد. هربه صفت «اإلسالم» می

داده شود، چه وفات نموده باشد و چـه حاضـر باشـد، او 
زينت داده شـود،  آن به مسلمان است و هر کسی در آينده

 .او مسلمان خواهد بود

 :سالمات حقيق
باشد که هر چيزی در ايـن آنچه که معلوم است اين می

ای معين و سنتی ثابـت گـردن دنيا وجود دارد، به قاعده
نهاده است. خورشيد، ماه، ستارگان و زمين همگی تسـخير  

ای طراحی شده هستند. جز آن حرکتـی نداشـته و از قاعده
د. حتی  نشوای جويی خارج نمیی دانهاين قاعده به اندازه

شود که او  خود انسان اگر تدبر نمايد، برای او روشن می
او به شکلی تام، سنتهای هللا تعالی را قبول نموده اسـت. 

و نياز خود به آب، غذا، نـور و حـرارت را  کشدنفس نمی
اسـاس تقـدير الهـی. هللا تعـالی بـه  رکند، مگر بحس نمی

زندگی او نظم داده است و تمامی اعضای بدن او به ايـن 
ی اين اعضـای  اند. وظايفی که بر عهدهتقدير گردن نهاده

 گيرند، مگر بر اساس آنچه هللا بدن وجود دارند، انجام نمی
 .تعالی برای آنها مقرر نموده است

. همان چيزی که در برابر آن اين تقدير شموليت دارد
تسليم کامل وجــود دارد و چيـزی از اطاعـت آن در ايـن  

ی آسـمان شود. شامل بزرگترين سـتارهجهان رويگردان نمی
ای بر روی زمـين از آن خـودداری شود و کوچکترين ذرهمی

. باشـدپادشاه بزرگ و مقتدر میکند. آن همان تقدير نمی
وقتی هر چه در آسمانها و زمين و بين آنها وجود دارد، 

نهند و تمامی ايـن جهـان اطاعـت بر اين تقدير گردن می
باشد که آن را پديد آورده ی آن پادشاه مقتدری میکننده

کند، اين امر است و همگی اين جهان از امر او تبعيت می
زيـرا  . باشــدين تمامی جهـان مـیشود که اسالم دروشن می

ــردن نهــ  ــالم گ ــای اس ــر معن ــانبرداری از ام ادن و فرم
باشــد، همـان  ده و نهی او، بدون هيچ اعتراضی میامرکنن

خورشيد، مـاه . گونه که کمی قبلتر به آن اشاره نموديم
باشند. هوا، آب، نـور، تـاريکی و و زمين تسليم شده می

و چهارپايـان حرارت تسليم شــده هسـتند. درخـت، سـنگ، 
د. بلکـه حتـی انسـانی کـه  نباـش تسليم امر هللا تعالی می

کند و آيات و  شناسد و او را انکار میپروردگارش را نمی
شـود يـا غيـر او را بنـدگی و  های او را منکر مینشانه



  88

دهـد نيـز تسـليم کند و برای او شريک قرار میپرستش می
لبتـه [ا .فطرتی است که بر اساس آن آفريـده شـده اسـت

باشد و بايد خاطرنشان کرد که مسلمان تسليم هللا تعالی می
 نه تسليم طبيعت که خود مخلوقی از هللا تعالی است].

وقتی اين امر درک شد، پس بياييد تا در امر انسـان 
- بنگريم. خواهيد يافت که انسان در کشمکش دو امـر مـی

 :باشد
است  فطرتی که هللا تعالی انسان را بر آن آفريدهاول: 

و آن شامل تسليم شدن در برابر هللا متعال و دوست داشـتن 
ی بندگی و بردگی نسبت به او داشتن و تقـرب او و روحيه

-جستن به سوی وی و دوست داشتن آنچه هللا تعالی دوست مـی
دارد، به مانند حق، خير و راستگويی و تنفر داشـتن از 

باطـل،  آنچه هللا تعالی نسبت به آن خشم دارد، به ماننــد
کنـد شر، ستم و ظلم. همچنين آنچه فطرت از آن تبعيت می

و شامل دوست داشـتن مـال، خـانواده و فرزنـد و نيـاز 
و آنچه فطـرت  داشتن به خوردن، آشاميدن و ازدواج کردن

-خواستار آن است و آن شمال انجام وظايف اعضای جسم می
 .باشد و برای آن ملزوم شده است

نسان.  هللا تعالی رسوالن را به خواست و اختيار ا: دوم
سوی وی فرستاده است و کتابهايی را نازل نموده است که  

-بين حق و باطل، هدايت و گمراهی و خير و شر جدايی می
اندازند. او را با عقل و فهم ياری نموده اسـت تـا در 
اختيار خود، بصيرت داشته باشد؛ اگر خواسـت، راه خيـر  

ق و هـدايت برسـد و اگـر را پيمايد و در نتيجه بـه ـح 
 .خواست، راه شر را پيمايد و به شر و هالکت برسد

اگر به انسان از روی امر اول نگريسته شـود، او را 
بر فطرت تسليم شدن و آفريده شدن برای التزام به ديـن  

يابيد و او از شأن هيچ يـک از مخلوقـات غيـر خـودش می
 .شودخارج نمی

او نگريسته شود، او  اما اگر به اعتبار امر دوم به 
ابيـد کـه هـر چــه بخواهـد  يرا شخصی دارای اختيار مـی

شود و اگر بخواهد  کند، اگر بخواهد مسلمان میانتخاب می
] (يا 3[اإلنسان:  كفورا وِإما شاِكرا ِإماگردد: کافر می

 . شکرگزار و يا کافر)
 :يابيدبه همين دليل انسان را بر دو نوع می

شناسـد و بـه او بـه که آفريدگار خود را میانسانی 
عنوان پروردگار و مالک ايمان دارد و ايمـان دارد کـه 

را بـه  باشـد و او ی برحــق مـیاو معبود و پرستش شونده
و در نتيجــه از روی   دماينشکلی يکتا بندگی و پرستش می

. کنـداش تبعيت مـیاختيار از دين و قانون او در زندگی
باشـد و شدن در برابر پروردگارش مـیفطرت او بر تسليم 

گـردد. ايـن مسـلمان  از تبعيت از تقدير او منحرف نمـی
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کاملی است که اسالم او کامل شده است و به علم و آگاهی 
تعـالی همـان خـالق و   هللازيرا او ؛ صحيح دست يافته است

شناسد، همان کسی که رسوالنش را ی خود را میپديد آورنده
قـدرت علـم و  او ستاده اسـت و بـهبه سوی آن انسان فر

آموختن داده است و برای او عقلی صحيح و نظری اسـتوار 
به او فکر کردن را عطا نمـوده اسـت و قرار داده است؛ 

بعد از آن حکم نموده است که جز هللا تعالی که به او فهم  
و نگريستن در امور را بخشيده است را بنـدگی و پرسـتش 

و بـه  ی حق باشـديح گويندهنکند و زبان او به شکلی صح
باشـد  پروردگاری يکتا اقرار نمايد که همان هللا تعالی می

داده اسـت. همچنـين  .. که به او قدرت نطق و کـالم و . 
زندگی او به طور کامل بر راستگويی استوار باشد؛ زيرا 

باشـد کــه بـه او  او گردن نهاده بر ديـن هللا تعـالی مـی
و به او در برابـر سـاير ی آن اختيار داده است درباره

مخلوقات، شناختن و نگريستن را عطا نموده اســت. زيـرا  
جز هللاِ بسيار باحکمت و کـامال دانـا را نبايـد بنـدگی و 

نمايــد و امـر  پرستش کند، همان کسی که او را عبادت می
نهــد. همـان کند و بر تقدير او گردن مـیاو را قبول می

ای  .انـدگردن نهادهکسی که تمامی مخلوقات بر تقدر او 
تـو همـان کسـی هسـتی کـه هللا تعـالی تمـامی آن  !انسان

 .مخلوقات را برای تو تسخير نموده است

 كفر: تحقيق
در برابر او انسانی ديگر وجود دارد. تسليم شده به 

کنـد، آيد و در طول حياتش تسليم شده زندگی مـیدنيا می
د. ی آن گـردبدون آن که آن را احسـاس کنـد يـا متوجـه

شناسد و به ديـن و شـريعت او ايمـان پروردگارش را نمی
کنـد و از آنچـه هللا  آورد و از رسوالن او تبعيـت نمـینمی

تعالی از علم و عقل که بـه او داده اسـت و شـنوايی و 
کنـد تـا بينايی که به او عطا نموده است، استفاده نمی

آفريدگار خود را بشناسد. در نتيجه وجود او را انکـار 
ورزد و از کند و در برابر بندگی و پرستش او تکبر میمی

اين که به دين و شريعت هللا تعالی گردن نهد، با حق تصرف 
- باشد، ابا مـیاش دارا میو اختياری که در امور زندگی

دهـد. او از ايمـان ورزد و يا برای او شريک قـرار مـی
های هللا تعالی که داللـت بـر وحـدانيت او آوردن به نشانه

- کند. چنين شخصی همان شخص کــافر مـیدارد، خودداری می
باشد. زيرا معنای کفـر همـان پوشـاندن، پوشــش دادن و  

» (بـا  كفر درعه بثوبـه«: شودنهان داشتن است. گفته می
را با  اش را پوشاند) و اين وقتی است که آنلبايش، زره

-اش قرار میپوشاند و لباس خود را بر روی زرهلباسش می
شود. زيرا او ه مانند چنين شخصی «کافر» گفته می. بدهد
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پوشاند و آن را با پوشش جهـل و حماقـت فطرت خود را می
آيد مگر بر فطرت دانستيم کسی به دنيا نمی .دهدپوشش می

کند، مگر مطـابق اسالم و اعضای بدن او به چيزی عمل نمی
- دنيايی که در اطراف اوست، حرکـت نمـی .مبا فطرت اسال

ی گر بر سنتهای تسليم شدن. ولی آن را بــا پـردهکند، م
. در بصيرت او سرشت دنيا و سرشت  پوشاندجهل و حماقت می
بينيد کـه از ای میماند. او را به گونهخودش پوشيده می

کند مگـر در مخالفـت  قدرتهای فکری و علمی استفاده نمی
- با فطرت خود و جز چيزی که با آن تناقض دارد را نمـی

 .کوشدز برای باطل کردن آن نمیبيند و ج
حاال وقت آن رسيده است که بدانی اين کافر چگونه در 
گمراهيی دور و دراز و شری آشکار خود را نگونسار کرده 

 .1است
خواهد به آن عمل کنيد، کار اين اسالمی که از شما می

باشد. بلکه آن برای هر کسی که هللا تعالی آن را سختی نمی
الم همان چيزی است که سباشد. ا، آسان میآسان نموده است

ي مـن  أسـلم  ولـه کنـد: تمامی جهان بر آن حرکـت مـی  فـِ
(هر که در  ]83[آل عمران:  وكرها طوعا واألرضِ  السماواتِ 

فقـط  ،باشـد، خواسـته و ناخواســتهآسمانها و زمين مـی
همان گونه  باشد). آن دين هللا تعالی استتسليم امر او می

] 19[آل عمران:  اِإلسالم  اِ  ِعند  الِدين  ِإن : فرمايدکه می
آن تسليم نمودن صورت به سـوی  ، )دين نزد هللا، اسالم است(

- باشد، همان گونـه کـه هللا سـترگ سـتايش مـیهللا تعالی می
[آل  اتـبعنِ  نِ وم  ِِ  وجِهي  أسلمت  فقل  حاجوك  فِإن : فرمايد

و اگر با تو به جـدل و سـتيز پرداختنـد، ] (20عمران: 
، )ايـمبگو: من و پيروانم صورت خود را تسليم هللا نمـوده

 معنای اسالم را بيـان داشـته و فرمـوده اسـت: پيامبر
ه  وأن  تعـالى ِِ  قلبك  يسِلم «  تعـالى  اِ  ِإلـى وجهـك  توجـِ

(قبلت   2»المفروضة  الزكاة  وتؤِدي  المكتوبة  الصالة  صِلي وت 
تسليم هللا تعالی شود و صـورت رو بـه هللا تعـالی نمايـد و 
نماز واجب را بجـا آوری و زکــات واجـب را ادا کنـی). 

 أن پرسـيد: «اسـالم چيسـت؟» فرمـود: « مردی از رسول هللا
ن  المسـِلمون  يسـلم  وأن  وجـل  عز  ِِ  قلبك  يسِلم   ِلسـاِنك  مـِ
شـود و مسـلمانان از زبانـت و  قلبت تسـليم هللا» (ويِدك 

گفـت: کـدام اسـالم برتـر اسـت؟ . دستت، سالم بماننـد)
 تـؤِمن گفت: «ايمان چيست؟» فرمـود: «. »اِإليمان فرمود: «

 
  .3،4) مبادئ اإلسالم ص 1(
  .377، ص1ابن حبان، جـ ، و3، ص5حمد جـاامام  )2(
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بـه هللا، ( 1» الموتِ  بعد  والبعثِ  ورسِلهِ  هِ وكتبِ  ومالِئكِتهِ  ِباِ 
مالئکش، کتابهايش، رسوالنش و برانگيخته شدن بعد از مرگ  

 اِإلسـالم «: فرموده اسـت رسول هللايمان بياوری). همچنين 
يم  اِ  رسـول  محمـدا وأن  ا  ِإال  ِإلـه  ال  أن  تشهد  أن   وتقـِ

 ِإنِ  البيـت  وتحـج  رمضـان  وتصـوم  الزكـاة  وتـؤِتى  الصالة 
(اسالم آن است که گواهی دهـی هـيچ  2»سبِيال  ِإليهِ  استطعت 

ی برحقی جز هللا وجود ندارد و محمـد  معبود و پرستش شونده
باشد و آن که نماز برپـای داری و زکـات  ی هللا میفرستاده
ماه رمضان روزه بگيری و اگر توانستی حـج بيـت بدهی و 

  من  المسِلم «: الحرام را بجا آوری). همچنين فرموده است
(مسلمان کسـی اسـت کـه  3» ويِدهِ  ِلساِنهِ  مِن  المسِلمون  سِلم 

  .مسلمانان از زبانش و دستش سالم بمانند)
 اين دين است و اين دين اسالم است که هللا تعالی دينی

کند؛ نه از نفرات اوليه و نه  غير از آن را قبول نمی
از نفرات آخر. تمامی پيامبران بر دين اسالم بودند. هللا 

 ِإذ  نوحٍ  نبأ  عليِهم  واتل : فرمايدی نوح میتعالی درباره
 وتذِكيِري مقاِمي عليكم  كبر  كان  ِإن  ياقومِ  ِلقوِمهِ  قال 
 ِمن  أكون  أن  وأِمرت ...  توكلت  اِ  فعلى اِ  اتِ ِبآي 

(برای آنها ماجرای نوح را  ]72 -71[يونس:  المسِلِمين 
بخوان، هنگامی که به قومش گفت: ای قوم من! اگر مقام 

های هللا برای شما بزرگ و من و يادآوری من به نشانه
نمايم ... و بر هللا توکل می رسد، پس فقطسنگين به نظر می

ام که از مسلمانان(تسليم امر پروردگار شدگان) امر شده
 ِإذ : فرمايدمی ی ابراهيمباشم). هللا سترگ ستايش درباره

[البقرة:  العالِمين  ِلربِ  أسلمت  قال  أسِلم  ربه  له  قال 
ن شو(تسليم ] (وقتی پروردگارش به او فرمود: «مسلما131

امر من شو)» گفت: اسالم آوردم(تسليم شدم) برای 
ی خداوند با عزت منزلت درباره، پروردگار جهانيان)

 ِباِ  آمنتم  كنتم  ِإن  ياقومِ  موسى وقال فرمايد: می موسی
و موسی  ] (84[يونس:  مسِلِمين  كنتم  ِإن  توكلوا فعليهِ 

ايد، پس فقط ای قوم من! اگر به هللا ايمان آوردهگفت: «
مسلمان(تسليم امر پروردگار)  اگر ،بر او توکل نماييد

 وِإذ : فرمايدمی ی عيسی مسيحدرباره، )باشيدشده می
 

  59، ص1المجمع جـدر ، هيثمي 114، ص4، جـشمسند درحمد ا) امام 1(
اند و روايت کردهالكبير  درطبراني  حمد وگفته است: آن را ا

مام از ارسالة فضل اإلسالم  نگاه شود به. ه هستندثق آن جالر
  .  8محمد بن عبدالوهاب رحمه هللا، ص 

  .8كتاب اإليمان، حديث درمسلم  صحيح) 2(
كتاب اإليمان، باب المسلم من سلم  در (بخارايی)بخاري صحيح) 3(

مسلم كتاب صحيح  برای اوست.لفظ  المسلمون من لسانه ويده، و
  .39اإليمان، حديث
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 آمنا قالوا وِبرسوِلي ِبي آِمنوا أن  الحواِريِين  ِإلى أوحيت 
و هنگامی [را ] (111[المائدة:  ِلمون مس  ِبأننا واشهد 

يادآور شو] که به حواريون الهام نمودم، به من و به 
رسول من ايمان بياوريد. گفتند: «ايمان آورديم و 

- گواهی بده که ما مسلمان(تسليم امر پروردگار شده) می
 . )»باشيم

اين دين اسالم است. قوانين، عقايد و احکام آن با 
قرآن و سنت است، ياری داده شده   وحی الهی که همان

است و بعد از اين، مختصری از آن قرآن و سنت را برای 
 .شما ياد خواهم کرد

 منابع آن: صول اسالم وا
تبعيت کنندگان دينهای باطل و عقايدی که توسط بشـر 

اند، پای بند آن هستند که کتابهـايی را کـه ايجاد شده
کتابهايی کـه در رسيده است را مقدس بشمارند.  انبه آن

اند و گاهی حقيقـت کسـی  زمانهای خيلی قبلتر نوشته شده
و کسی که آن را ترجمه کرده است و   تکه آن را نوشته اس

. باشـداند، معلـوم نمـیاين که در چه زمانی نوشته شده
اند که همان چيزی که بشر آنان را فقط انسانهايی نوشته

سـازد و آن شـامل کند، آنها را نيز مبتال میرا مبتال می
 .باشدضعف، نقصان، هوای نفس و فراموشی می

شود که از ديگر عقايد اين چنين متمايز می اسالماما 
باشد کـه شـامل قـرآن و  منبع آن حق، همان وحی الهی می

-سنت است. آن دو به طور خالصه، به شرح ذيل معرفـی مـی
 :شوند
 : باعظمتقرآن  :الف

- همان دين هللا تعالی میه از قبل ديديم، اسالم در آنچ
اش باشد و برای همـين هللا متعـال قـرآن را بـر فرسـتاده

نازل نمود. آن هدايتی برای پرهيزگاران و قانون  محمد
هـای کسـانی برای مسلمانان و شفائی برای سـينه یاساسي

است که هللا تعالی خواهان شفای آنها شـده اسـت و چراغـی 
هان روشـنی و رسـتگاری برای کسانی است که هللا تعالی خوا

آنها شده است. آن شامل اصولی است کـه هللا تعـالی بـرای 
. قرآن کتاب آسـمانيی 1آنها رسوالن را مبعوث داشته است

نيست که قبل از آن کتاب آسمانيی وجـود نداشـته اسـت، 
اولين پيامبر نبوده است و قبل از  همان گونه که محمد
را  صـحف بـراهيمر ااند. هللا تعالی باو پيامبرانی بوده

 را گرامی داشـت و مسـيح نازل نمود و با تورات موسی
انـد کـه هللا با انجيل آمد. اين موارد کتابهای وحی بوده

 
) السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي، تأليف مصطفى السباعي، 1(

  .376ص 
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تعالی آنان را بر پيامبرانش و رسوالنش وحی نموده بود. 
ولی اين کتابهای پيشين، مقدار زيادی از خودشان را از 

انـد و ا ناپديد شدهاند و مقدار زيادی از آنهدست داده
 .در آنها تحريف و تغيير ايجاد شده است

اما قرآن باعظمت همان چيزی است که هللا تعالی محافظت 
از آن را به عهده گرفته است و آن را گواه و منسوخ 

ی کتابهای قبل از خودش قرار داده است. هللا تعالی  کننده
  بين  ِلما مصِدقا  الحقِ بِ  الِكتاب  ِإليك  وأنزلنا: فرمايدمی

] (قرآن را  48[المائدة:  عليهِ  ومهيِمنا الِكتابِ  ِمن  يديهِ 
ی ايم. [آن] تصديق کنندهاز روی حق بر تو نازل نموده

باشد که قبل از آن بوده است و گواهی آنچه از کتاب می
ف هللا تعالی آن را بدين شکل توصي، باشد)برای آن می

باشد. هللا سترک نموده است که روشنگری برای هر چيزی می
 شيءٍ  ِلكلِ  ِتبيانا الِكتاب  عليك  ونزلنا: فرمايدستايش می
تا  ماي] (کتاب(قرآن) را بر تو نازل نموده89[النحل: 

آن  ،روشنگر هر چيزی [که بشر به نياز دارد] باشد)
 جاءكم  فقد : فرمايد باعزت میباشد. هللاهدايت و رحمت می

همانا ] (157[األنعام:  ورحمة  وهدى رِبكم  ِمن  بيِنة 
روشنيی و هدايت و رحمتی از جانب پروردگارتان به شما  

کترين مقرآن همان کتابی است که به مح، )رسيده است
 ِهي  لِتيلِ  يهِدي القرآن  هذا  ِإن : نمايدشکل، هدايت می 

اين قرآن به استوارترين شکل هدايت ] (9[اإلسراء:  أقوم 
- ای از گوشهاين قرآن، بشريت را در هر گوشه، )نمايدمی

های حياتش به استواترين شکل و محکمترين نحو هدايت 
 .نمايدمی

باشد. می ی جاويد و باقی محمداين قرآن همان معجزه
ضمين کننده هستند و ايـن  آيات باقی آن تا روز قيامت ت

در حالی است که معجزات پيامبران گذشته با عمـر آنـان 
رسيد؛ ولی اين قرآن را هللا تعالی حجتی باقی به انتها می

 .برای تمامی موجودات قرار داده است
باشد کـه بشـريت را ای روشن میآن حجتی رسا و معجزه

بـه به مبارزه طلبيده است تا به مانند آن يا ده سوره 
مانند آن و يا يک سوره به مانند آن را بياورند. ولـی 

اند با آن که قرآن فقـط از حـروف و  آنها ناتوان مانده
کلمات شکل گرفته است و امتی که بـر آنـان نــازل شـد، 

 أم : فرمايدامتی صاحب فصاحت و بالغت بودند. هللا تعالی می
هِ مِ  ِبسـورةٍ  فـأتوا قـل  افتـراه  يقولون   مـنِ  وادعـوا ثلـِ

] (يـا 38[يـونس:  صـاِدِقين  كنتم  ِإن  اِ  دونِ  ِمن  استطعتم 
گويند: آن را به دروغ افترا بسته است. بگـو: «اگـر می

ای به مانند آن بياوريـد و هـر راستگو هستيد، پس سوره
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. که را توانستيد [برای کمک به خودتان] فرا بخوانيد»)
احت و بالغت مردم قوی بود، قرآن بـا فصـاحت و [وقتی فص

بالغت، آنان را به مبارزه طلبيد. وقتی علم پيشرفت کرد 
ی فخر و قـدرت شـد، معجـزات علمـی قـرآن و دانش نشانه

نمايان شد. وقتی افتخار بشر بر قدم گذاشـتن بـر مـاه 
به عنوان معجـزه نمايـان قرار گرفت، دو نيمه شدن ماه 

ای ديدند که گويی قبـل را به گونه شد و فضانوردان ماه
نيم شده بود و اين همان چيزی است کـه در  دو از آن به 

ی قمر به آن اشاره شده است. وقتی کامپيوتر باعـث سوره
افتخار بشر شد، در آن هنگام بود که معجزات عددی قرآن 

ی آن فکـر نيــز نکـرده کريم که کسی قبل از آن دربـاره
گويند: «اين معجـزات عـددی در  ای میبود، مطرح شد. عده

هر کتابی قابل يافت است» در جواب بايد گفت: شـما يـک 
ريـزی کـامپيوتر در قبـل  کتاب بياوريد که بدون برنامه

 ی عددی باشد].نوشته شده باشد و دارای چنين معجزه
دهد که اين قرآن وحيی از جانب هللا آنچه گواهی می

ذشته و امتهای گد، وجود زياد ماجراهای باشتعالی می
خبر دادن به حوادث آينده به همان شکلی که بعد از آن 
اتفاق افتاد. آمدن معجزات علمی که   دانشمندان 

اند امروزه و در اين زمان به بعضی از آنها دست يافته
دهد که اين قرآن وحيی از جانب آنچه گواهی می .باشدمی

ن قرآن بر باشد اين است که پيامبری که ايهللا تعالی می
او نازل شد، به مانند آن را در قبل نگفته بود و قبل 
از آن که قرآن نازل شود، از او به مانند آن نقل نشده 

 عليكم  تلوته  ما ا  شاء  لو  قل : فرمايدبود. هللا تعالی می
 تعِقلون  أفال  قبِلهِ  ِمن  عمرا ِفيكم  لِبثت  فقد  ِبهِ  أدراكم  وال 

بگو: اگر خواست هللا نبود، آن را برای شما ] (16[يونس: 
رساندم. اين با خواندم و شما را به درک آن نمینمی

وجود آن است که قبل از آن عمری را در بين شما بودم 
. )ورزيد؟![و به مانند آن را نگفتم]. پس چرا تعقل نمی

واندن و نوشتن نداشت. که او بيسواد بود و توانايی خبل
به نزد استادی نرفت و در مجلس هيچ معلمی حاضر نشد، 
-ولی با اين وجود در فصاحت و بالغت خود، به مبارزه می

  1400طلبد که به مانند آن را بياورند [و بعد از گذشت 
 كنت  وما: سال هنوز کسی توانايی آن را نداشته است]

 الرتاب  ِإذا ِبيِميِنك  تخطه  وال  ابٍ ِكت  ِمن  قبِلهِ  ِمن  تتلو
] (تو قبل از آن کتابی 48[العنکبوت:  المبِطلون 
گرايان ای تا باطلای و آن را با دستت ننوشتهنخوانده

اين همان مرد بيسوادی است که تورات ، به شک بيافتند) 
باشد و و انجيل توصيف شده است به اين که او بيسواد می

وانايی خواندن و نوشتن ندارد. بزرگان دينی يهود و ت
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همان کسانی که بقايای  –رسيدند مسيحی به نزد او می
ی آنچه در آن درباره –تورات و انجيل در نزد آنان بود 

ی کردند و دربارهاختالف نظر داشتند، از او سوال می
-او را داور قرار می دآنچه با يکديگر مشاجره داشتن

ت و تورارا در ی او ربارهخبر دادن د تعالی دادند. هللا
 الرسول  يتبِعون  الِذين : فرمايد بدين شکل واضح می نجيلا

 التوراةِ  ِفي ِعندهم  مكتوبا يجِدونه  الِذي األِمي  النِبي 
 لهم  ويحِل  منكرِ ال  عنِ  وينهاهم  ِبالمعروفِ  يأمرهم  واِإلنجِيلِ 
] (کسانی  157[األعراف:  الخباِئث  عليِهم  ويحِرم  الطيِباتِ 

کنند که آن را نوشته که از پيامبری بيسواد تبعيت می
اند. آنها را  شان در تورات و انجيل يافتهدشده نزد خو

کند و  نمايد و آنها را از بدی نهی میبه نيکی امر می
ها را ها را برای آنها حالل نموده است و پليدیپاکی

-هللا تعالی سواالت و خواسته، برای آنان حرام کرده است)
-را بيان داشته و می های يهوديان و مسيحيان از محمد

 ِمن  ِكتابا عليِهم  تنِزل  أن  الِكتابِ  أهل  يسألك فرمايد: 
خواهند تا می تو ل کتاب ازاه] (153[النساء:  السماءِ 

هللا سترگ ستايش ، )کتابی از آسمان بر آنها نازل نمايی
و از تو ] (85[اإلسراء:  الروحِ  عنِ  ويسألونك : فرمايدمی

-می سبحانه هللا، )پرسند) میی روح القدس(جبرئيلدرباره
از تو ] (83[الکهف:  القرنينِ  ِذي عن  ويسألونك : فرمايد
 ِإن : فرمايدمی سبحانه هللا )، پرسندی ذوالقرنين میدرباره

 ِفيهِ  هم  الِذي أكثر  ِإسراِئيل  بِني على يقص  القرآن  هذا
اسرائيل، اين قرآن برای بنی] (76[النمل:  يختِلفون 

- ورزند را حکايت میبيشتر آنچه را که در آن اختالف می
 . )مايدن

ی دکترا خواست به قرآن عيـب در رسالهبراهيم کشيش ا
ــد و  ــاتوان مان ــد و از آن ن ــرکوفت بزن ــد و س وارد کن
حجتها، برهانها و داليل قرآن او را نـاتوان سـاخت. در 

ی آن ناتوانی خود را اعالن نمود و تسـليم خـالقش نتيجه
 .1کردشد و اسالم خود را اعالن 

ی قـرآن را بـه دکتـر مـهوقتی يکی از مسلمانان ترج
ای آمريکايی جفری النک داد. او اين قـرآن را بـه گونـه

يافت که او را مورد خطاب قرار داده و به سـوالهای او 
ای که بين او و نفسش وجود داشـت را دهد و پردهپاسخ می
زند. در نتيجه گفت: «کسی که اين قرآن را نازل  کنار می

دانـم، خـود  ی خودم مینموده است بيشتر از آنچه درباره

 
 المبشرون في العالم العربي و رقون والمستش نگاه شود به) 1(

  حمد.   ابراهيم خليل ااإلسالمي، تأليف 
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. چگونه اين گونه نباشـد؟ 1شناساند»شناسی را به من می
کسی که قرآن را نازل نموده است، همان ذاتـی اسـت کـه 

 من  يعلم  أال فرمايد: می هللا سبحانهانسان را آفريده است. 
] (آگاه باشـيد کـه 14[الملک:  الخبِير  اللِطيف  وهو  خلق 

شناسـد و او بسـيار ريـزبين و يده است را مـیآنچه آفر
ی قـرآن کـريم،  در پس خوانـدن ترجمـه. کامال آگاه است)

مسلمان شد و سبب شد تا اين کتابی که از آن مطلبی نقل 
 . کرديم را تأليف نمايد

عظمت شامل هر چيزی است که بشر به آن نيـاز باقرآن 
ت و  دارد. آن شامل اصول قواعد، عقايد، احکـام، معـامال

 الِكتـابِ  ِفي فرطنا ما: فرمايدمی تعالى باشد. هللامیآداب 
] (ما در کتاب(قرآن) هـيچ چيـز را 38[األنعام:  شيءٍ  ِمن 

در آن به سوی توحيد هللا تعـالی فـرا  ،فروگذار ننموديم)
خواند در آن اسمها، صفات و افعال او ذکر شده اسـت. می

انـد فـرا والن برای آن آمدهبه سوی آنچه پيامبران و رس
خواند. معاد، پاداش و مجازات، برپا داشتن حجتهـا و  می

برهانها در آن وجود دارد. از امتهای گذشته و آنچه از  
عذاب که در دنيا بـه آنـان رسـيد و آنچـه از عـذاب و 

باشـد، حکايـات بدبختيی که در آخرت انتظـار آنهـا مـی
 . داردزيادی را بيان می
ها، داليل و برهانهـايی وجـود دارد کـه در آن نشانه

- کند و مناسب با هر زمـانی مـیدانشمندان را حيران می
ی گمراهـی باشد. دانشمندان و پژوهشـگران در آن متوجـه

دارم شوند.  برای اين امر سه مثال را بيـان مـیخود می
 :تا از اين حقيقت پرده برداشته شود

 عذب  هذا البحرينِ  مرج  الِذي وهو قوله تعالى:  - 1
 محجورا وحِجرا برزخا بينهما وجعل  أجاج  ِملح  وهذا فرات 

او ذاتی است که دو دريا را به يکديگر ] (53[الفرقان: 
آميخت. اين يکی شيرين و گوارا و ديگری شور و تلخ و  

هللا صاحب  ،)ای استوار قرار دادبين آن دو، مانع و پرده
 ِمن  موج  يغشاه  لجِيٍ  بحرٍ  ِفي كظلماتٍ  أو : فرمايدعزت می

 أخرج  ِإذا بعضٍ  فوق  بعضها ظلمات  سحاب  فوِقهِ  ِمن  موج  فوِقهِ 
 ِمن  له  فما نورا له  ا  يجعلِ  لم  ومن  يراها يكد  لم  يده 
هايی است که در يا به مانند تاريکی] (40[النور:  نورٍ 

دريايی طوفانی قرار دارد. موجی بر باالی موجی  ديگر 
-پوشاند و باالی آن ابری قرار دارد، تاريکیآن را می

اند و وقتی دستش را [از هايی که بر يکديگر متراکم شده
 آورد، نزديک است که آن را نبيند. گريبان] بيرون می

 
د. منذر  یهترجم گ) الصراع من أجل اإليمان، تأليف د.جفري الن1(

  . 34عبسي نشر دار الفكر، ص 
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کسی که هللا برای او نوری قرار ندهد، هيچ نوری برای او 
 .)وجود نخواهد داشت

سوار بر کشتی  باشد که محمدآنچه معلوم است اين می
در دريا حرکت نکرده اسـت و در زمـان او وسـايل مـادی 
وجود نداشته است که به اکتشاف اعماق دريا برسـد. پـس 

اختيار او قـرار  چه کسی جز هللا تعالی اين اطالعات را در
 .داده است

 ساللةٍ  ِمن  اِإلنسان  خلقنا ولقد : فرمايدهللا تعالی می – 2
ي نطفة  جعلناه  ثم ) 12( ِطينٍ  ِمن  ينٍ  قـرارٍ  فـِ  ثـم ) 13( مكـِ

 غة المض  فخلقنا مضغة  العلقة  فخلقنا علقة  النطفة  خلقنا
 آخـر  خلقـا أنشـأناه  ثـم  لحمـا الِعظـام  فكسونا ِعظاما

[المؤمنـون] (و انسـان  )14( الخاِلِقين  أحسن  ا  فتبارك 
ای در نطفـهای از ِگل آفريديم * سپس او را را از چکيده

جايگاهی استوار(ِرحم مادر) قرار داديم * سپس از نطفـه  
ن بسته را آفريديم و از خون بسته، گوشت جويده شـده خو

ــتخوانها را  ــده اس ــده ش ــت جوي ــديم و از گوش را آفري
آفريديم و استخوانها را با گوشت پوشانديم، سپس او را 

آورديم. پس پربرکـت اسـت هللا،  به صورت آفرينشی ديگر در
دانشمندان از مراحل جنـين در ، )[همان] نيکوترين خالق

 .اند، مگر در عصر حاضرطلع نبودهطول تاريخ م
 ال  الغيبِ  مفاِتح  وِعنده : فرمايدهللا تعالی می – 3

 ِمن  تسقط  وما والبحرِ  البرِ  ِفي ما ويعلم  هو  ِإال  يعلمها
 ياِبسٍ  وال  رطبٍ  وال  األرضِ  ظلماتِ  ِفي حبةٍ  وال  يعلمها ِإال  ورقةٍ 
] (کليدهای غيب، فقط نزد 59[األنعام:  مِبينٍ  ِكتابٍ  ِفي ِإال 

داند. آنچه در باشد و کسی جز او آنها را نمیاو می
جز اين  افتدداند و هر برگی که میرا می خشکی و درياست

های زمين ای در تاريکیداند و نه دانهنيست که آن را می
ت، مگر آن که در کتابی آشکار و نه تر و نه خشکی نيس

اين فکر کامل را بشريت نداشته است ، [نوشته شده] است)
و در آن تفکر نکرده است. حتی اگر توانايی آن را 

ای داشته باشد. اگر گروهی از دانشمندان گياهی يا حشره
ی آن است را را مورد بررسی قرار دهند و آنچه درباره

شويم و اين با علم می به ثبت برسانند، ما دچار شگفتی
باشد خيلی بيشتر به آن است که آنچه از آنها پنهان می
 .1انداز آن چيزی است که آن را بررسی کرده

 
ی معجزات علمی قرآن کتابهای بسيار و محکمی نوشته ) درباره1(

قرآن و سنت وجود دارد. شده است و حتی هيئت جهانی معجزات علمی 
باشد و يا اين دليلی که در اين بند آمده است، يا ضعيف می

ام. برای فهميدن معجزات علمی ی اصل مطلب نشدهاينجانب متوجه
قرآن به کتابهای زيادی که در اين باره نوشته شده است، رجوع  

  شود.(مترجم)
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، تطبيقی بـين تـوراتموريس بوكاي دانشمند فرانسوی 
انجيل و قرآن داد و آن را با اکتشافات جديـدی کـه در 
  آفرينش آسمانها و زمين و آفـرينش انسـان وجــود دارد،

او اين گونه يافت که اکتشافات جديد بـا  ؛مقايسه نمود
کند؛ ولی در تـورات آنچه در قرآن آمده است، موافقت می

باشـد، اطالعـات  و انجيلی که امروزه در دسـت مـردم مـی
بسياری را يافـت کـا بـا آفـرينش آسـمانها و زمـين و 

 .1دنآفرينش انسان و حيوان تضاد دار

  .نبويت سن: ب
نازل نمود و به  رآن کريم را بر رسولهللا تعالی ق  

مانند آن را نيز بر او وحی نمود که همان سنت نبويی 
باشد. ی قرآن میباشد که شرح دهنده و روشن کنندهمی

 وِمثله  القرآن  أوِتيت  ِإِني أال «: فرموده است پيامبر
(آگاه باشيد که قرآن به من داده شده است و به   2»معه 
هللا ، ند آن نيز به همراه آن [به من داده شده است])مان

تعالی نيز برای او حکم نموده است تا آنچه در قرآن به 
صورت عموم يا خصوص يا اجمالی آمده است را روشن  

 ِلتبيِن  الِذكر  ِإليك  وأنزلنا: فرمايدنمايد. هللا تعالی می
و  ] (44[النحل:  يتفكرون  لعلهم و  ِإليِهم  نِزل  ما ِللناسِ 

ذکر را بر تو نازل نموديم، تا برای انسانها آنچه را 
که بر آنها نازل شده است را شرح دهی تا آن که تفکر 

 .)نمايند
باشـد. آن تمـامی سنت منبع دوم از منابع اسـالم مـی

با سند صـحيح و متصـل روايـت  چيزی است که از پيامبر
امل سخنان يا عمل يا تقرير يـا توصـيف او شده است و ش

 .بوده است
بوده  اش محمدآن وحيی از جانب هللا تعالی بر فرستاده

حساب و کتاب سخن است. زيرا پيامبر از روی هوا و بی
 يوحى وحي  ِإال  هو  ِإن  فرمايد:. هللا تعالی میفته استگنمی

جز وحيی نيست که بر وی  (آن  )5( القوى شِديد  علمه ) 4(
ای)] بسيار توانمند به او گردد * [هاتفی(فرشتهوحی می

رساند او فقط چيزی را به انسانها می، آموزش داده است)
- که توسط هللا متعال به آن امر شده بود. هللا تعالی می

 نِذير  ِإال  أنا وما ِإلي  يوحى ما ِإال  أتِبع  ِإن : فرمايد

 
ء المعارف كتاب التوراة واإلنجيل والقرآن في ضو نگاه شود به) 1(

او پزشکی مسيحی ، تأليف موريس بوكاي، 283- 133الحديثة. ص 
  .بود که اسالم آورد

كتاب   ش درسنن  دربوداود ا ، و131،ص 4جـ  شمسند درحمد ا)امام 2(
  .200، ص 4، جـ4604السنة، باب لزوم السنة، حديث 
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شود، جز از آنچه به من وحی می] (9[األحقاف:  مِبين 
ای آشکار [از مجازات کنم و من جز بيم دهندهتبعيت نمی

 . )باشمهللا تعالی] نمی
باشد و شامل سنت پاک تطبيق فعلی برای اسالم می

باشد. احکام، عقايد، عبادات، معامالت و آداب می
امر شده بود و نمود که به آن به چيزی عمل می پيامبر

نمود که نمود. به آنها امر میآن را برای مردم روشن می
اعمال دينی را به مانند او انجام دهند. به مانند آن 

(نماز  1»أصِلى رأيتموِنى كما صلوا«: که فرموده است
خوانم). هللا بخوانيد به همان شکلی که ديديد من نماز می

ده است که در افعال و اقوالش تعالی به مؤمنان امر نمو
به او اقتدا کنند تا آن که به کمال ايمان برسند. هللا  

 حسنة  أسوة  اِ  رسولِ  ِفي لكم  كان  لقد : فرمايدتعالی می
[األحزاب:  كِثيرا ا  وذكر  اآلخِر  واليوم  ا  يرجو كان  ِلمن 

در رسول هللا، الگويی نيکو وجود دارد.  ] (برای شما 21
برای کسی که به هللا و آخرت ايمان دارد و هللا را بسيار 

سخنان و  رضوان هللا عليهم، ی گرامی هصحاب ،کند)ياد می
را به نفرات بعد از خود انتقال دادند  اعمال پيامبر

و آنان نيز به همين شکل آن را به نفرات بعدی انتقال 
که متون حديث تدوين شد. نقل کنندگان سنت  دادند تا آن

کردند که آن سنت را چه کسانی نقل در اين سخت گيری می
اند. کسی که حديث برای او نقل شده بود بايد با کرده

کرد در يک زمان بوده باشند تا کسی که حديث را نقل می
. 2برسد آن که سند حديث به صورت متصل به رسول هللا

اند، می افرادی که حديث را روايت کردههمچنين بايد تما
مورد اعتماد، عادل، صادق و امانتدار بوده باشد. [شرط 

باشد که ديگری که برای صحيح بودن حديث الزم است آن می
ی قوی بوده باشند و يا آن تمامی راويان دارای حافظه

که حديث را نوشته باشند و اگر حتی يکی از آنها دارای 
باشد و ده باشد، آن حديث صحيح نمیی قوی نبوحافظه

 .گويند: «سند آن حسن است»]اصطالحا می
باشـد، سنت همان گونه که تطبيق عملی برای اسالم مـی

ی آيـات آن ی قرآن کريم و شرح دهندههمچنين روشن کننده
باشد و مسائل مجملی که در احکـام آن وجـود دارد را  می

و شـرح   وشن کنندهدهد. پيامبر ربا شرح و تفصيل شرح می
شــده اسـت، ی آن چيزی بوده است که بر وی نازل میدهنده

 
  .155ص  1، جـ18كتاب األذان باب  (بخارايی) دربخاري صحيح) 1(
اين امر  منهج علمی يکتايی وجود دارد. برای نقل سنت برای ) 2(

مصطلح «علم  و» تعديل جرح ونبوی در نزد مسلمانان علم «
» ايجاد شد و اين دو علم از خصوصيات خاص امت اسالمی حديث
  . باشند که در قبل وجود نداشته استمی
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داد و گاهی با عمل و گاهی اين کار را با سخن انجام می
گاهی با هر دو. همچنين سنت در بيان بعضی از احکـام و 

 .ها از قرآن استقالل داشتقانون گذاری
واجب است به قرآن و سنت به عنوان دو منبع اساسی 

ی دين اسالم ايمان آورد. واجب است تا از آن دو برا
تبعيت صورت گيرد و مسائل به آن دو بازگشت داده شود و 
از امر هر دوی آنها تبعيت صورت پذيرد و از نهيی که  
در هر دو وجود دارد، خودداری شود. آنچه در آن دو 
آمده است، تصديق گردد و به اسمهای هللا تعالی و صفات و 

در آن دو آمده است، ايمان آورده شود.  افعال او که
همچنين اين ايمان بايد به آنچه هللا تعالی برای دوستانش 

را   -همان کافران  -مهيا نموده است و آنچه دشمنانش 
-از آن ترسانده است، وجود داشته باشد. هللا تعالی می

 بينهم  شجر  اِفيم  يحِكموك  حتى  يؤِمنون  ال  ورِبك  فال فرمايد: 
 تسِليما ويسِلموا قضيت  ِمما حرجا أنفِسِهم  ِفي يجِدوا ال  ثم 

-] (نه و قسم به پروردگارت، ايمان نمی65[النساء: 
آورند تا آن که تو را در آنچه بين آنها اختالف وجود 
دارد، داور قرار دهند و [برای اين کار] در جانهايشان 

کنی، تنگيی نيابند و به شدت تسليم ر آنچه حکم میب
 فخذوه  الرسول  آتاكم  وما: فرمايدمی سبحانه هللا، )گردند
و آنچه رسول به ] (7[الحشر:  فانتهوا عنه  نهاكم  وما

شما داده است را برگيريد و از آنچه شما را نهی کرده 
برای منبع رفع اختالف همچنين ). [است، خودداری کنيد

 والرسولِ  اِ  ِإلى فردوه  شيءٍ  ِفي تنازعتم  فِإن فرمايد: می
  تأِويال  وأحسن  خير  ذِلك  اآلخِرِ  واليومِ  ِباِ  تؤِمنون  كنتم  ِإن 

ن داريد در ماپس اگر به هللا و آخرت اي] ( 59[النساء: 
در چيزی اختالف ورزيديد آن را به هللا(سخن او  صورتی که

قرآن) و به رسول(سخن او سنت) بازگردانيد، اين بهترين 
 .])باشدو نيکوترين تأويل می

بعد از معرفی منابع اين دين نيکوست کـه مراتـب آن 
باشند و را بيان داريم و آنها اسالم، ايمان و احسان می

-را  بيـان مـی به طور مختصر هر کدام از ايـن مراتـب
 .داريم

  : (اسالم) 1ی اولهمرتب

 
"األصول  كتاب "التوحيد" وبرای اطالعات بيشتر نگاه شود به  -  1

مجدد محمد مام كتاب "آداب المشي إلى الصالة"، تأليف ا الثة" والث
شيخ عبدالرحمن كتاب "دين الحق" تأليف  بن عبدالوهاب رحمه هللا، و

شيخ محمد بن د من معرفته عن اإلسالم" تأليف كتاب "ما الب عمر، و
كتاب "أركان اإلسالم" تأليف شيخ عبدهللا بن جار هللا جارهللا  عرفج، وي عل



  101

باشـد. آنهـا: شـهادتين، اسالم  دارای پنج رکـن مـی
  .نماز، زکات، روزه و حج هستند

رسـول هللا  » و محمدإله إال هللا گواهی دادن به «الاول: 
 . است

بـه معنـای آن : »إله إال هللا گواهی دادن به «الى امعن
ی برحقی، نـه در زمـين و  دهاست هيچ معبود و پرستش شون

نه در آسمان جز هللا تعالی به شکلی يکتا وجود ندارد. او 
ای باشد و هر اله و معبود و پرسـتش شـوندهبود حق میعم

کنـد کـه عبـادت . اين امر حکم می1غير از او باطل است
برای هللا تعالی به شکلی يکتـا خـالص گـردد و آن عبـادت 

- ی آن نفعـی نمـیگوينده برای غير از او انجام نگيرد.
 : برد، مگر آن که دو امر تحقق يابد

» از اعتقاد، آگاهی، يقـين، ال إله إال هللاگفتن «: ولا
 . تصديق و محبت داشتن نسبت به هللا تعالی باشد

دوم: کفر ورزيدن به هر آنچه غير از هللا تعالی بندگی 
شود. کسی که اين گواهی را بگويد و به آنچه و پرستش می

شود، کفر نورزد، اين غير از هللا تعالی بندگی و پرستش می
 .2رساندسخن به او سودی نمی

» آن است کـه در محمد رسول هللاگواهی دادن به «ى امعن
آنچه امر نموده است، اطاعت گردد و به آنچه خبـر داده 
است، تصديق گردد و از آنچه نهی نمـوده و بـاز داشـته 

 تعالی جـز بـا شـريعت او است، خودداری صورت گيرد و هللا
عبادت نگردد. همچنين دانسته شود و اعتقاد وجود داشته  

-ی هللا به سوی تمامی انسانها مـیفرستاده باشد که محمد
شـود و ای اسـت کـه عبـادت نمـیباشد و اين که او بنده
گردد و شود. بلکه فقط اطاعت میرسولی است که تکذيب نمی

کسی که از او اطاعت کنـد،  پذيرد.از او تبعيت صورت می
شود و کسی که از او نافرمانی کند، داخـل داخل بهشت می
. همچنين دانسته شود و اعتقــاد وجـود  گرددآتش جهنم می

داشته باشد که هر چيزی که در شريعت وجود دارد، چه در 
يا شعائر عبـاداتی کــه هللا تعـالی بـه آن امـر   ده ويعق

انون گـذاری و يـا در نموده است و يا در نظام حکم و ق
در آنچه مجال اخالق و يا در مجال ساختار خانواده و يا 

مجال حالل نمودن و حرام کردن وجود دارد و يا ... وجود 
خارجی نخواهد داشت، مگر از راه اين رسـول گرامـی کـه 

 
تی از ، تأليف جماع"اإليمان شرح أركان اإلسالم و"كتاب  ه هللا، ورحم

 شيخ عبدهللا جبرين. یهمراجع و علمطلب کنندگان 
  . 38) دين الحق، ص1(
  .  60) قرة عيون الموحدين، ص2(
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ی هللا تعالی اسـت و ديـن باشد. زيرا او فرستادهمی محمد
 .1استاو او را وی  به انسانها رسانده 

باشـد.  آن رکن دوم از ارکان اسـالم مـی: 2دوم: نماز
ی بـين بنـده و  بلکه آن ستون دين اسـت،  زيـرا رابطـه

شـود و باشد. آن در روز پنج بار تکرار میپروردگارش می
يابد. با آن خود را از با آن ايمان بنده تجديد عهد می

کند و آن بـين او و فحشـاء و های گناهان پاک میناپاکی
گيرد. وقتی بنده صـبح از خـواب بيـدار  گناهان قرار می

شود، پاک و تميز و قبل از آن که بـه کاالهـای دنيـا می
گيــرد. سـپس مشغول شود، در پيشگاه پروردگارش قرار مـی

کنـد و بـه عبوديـت او پروردگارش را به بزرگی ياد مـی
طلبد و از او طلب هدايت نمايد و از او کمک میاقرار می

. سپس سجده کننـده، ايسـتاده و رکـوع کننـده، دنمايمی
آنچه از پيمان که بين او و پروردگـارش وجـود دارد را  

-نمايد. اين کار را پنج بار در روز انجام میتجديد می
دهد. برای انجام اين نماز الزم است کـه قلـبش، بـدنش، 
لباسش و مکان نمازش پاک باشد. آن را مسلمان به صـورت 

دران مسلمان خود بـرای پروردگارشـان جماعت در بين برا
دهد. آن به سوی کعبه که بيت هللا در آنجا قـرار انجام می

ــی ــاملترين و دارد، ادا م ــاز ک ــابراين نم ــد. بن نماي
نيکوترين شکلی از عبادت است که بنده، بنـدگی خـود را 

گـذارد. ايـن بـرای به اجرا می تعالى خالق تبارك وبه 
اعضای بدن، شامل گفتن بـه کسی است که با انجام انواع 

و سـاير اجـزای  زبان، عمل با دستها، پاها، سر و حواس
ای از دهد و با هر کـدام بهـرهبدن به هللا تعالی عظمت می

 .برداين عبادت باعظمت می
برنـد، قلـب ی خـود را از آن مـیبهرهجوارح  حواس و

کند و آن شامل ستايش، شکر، ی خود را از آن کسب میبهره
اشت، پاک و منزه دانسـتن، گـواهی دادن بـه حـق،  بزرگد

- خواندن قرآن کريم و ايستادن در پيشگاه پروردگار مـی
ای ذليل و فروتن بـرای باشد و اين کار بيان مقام بنده

خـود را در  ،باشد. او در ايـن مقـامپروردگار مدبر می
-نمايد و در برابر او زاری مـیبرابر هللا تعالی کوچک می

جويد، سپس رکوع، سجده و نشستن را تقرب میکند و از او 
از روی فروتنی و خشوع و کوچک شـدن در برابـر عظمـت هللا 

قلب خـود دهد. تعالی و  ذلت در برابر عزت او انجام می
کنـد و جسـمش را در برابـر او را در برابر او کوچک می

گـردد، کند و اعضای بدنش در برابر او فروتن میذليل می

 
  . 52- 51) دين الحق، ص1(
كتاب "كيفية صالة النبي صلى برای اطالعات بيشتر نگاه شود به  )2(

 م" تأليف شيخ عبدالعزيز بن باز، رحمه هللا.هللا عليه وسل



  103

ستايش هللا تعالی و با صلوات و سالم بـر با سپس نمازش را 
رسـاند، سـپس از بـه پايـان مـی - محمـد -پيامبر او 

 . 1کندپروردگارش خيرهای دنيا و آخرت را طلب می
باشـد و آن رکن سوم از ارکان اسالم مـی: 2تزكاسوم: 

بر مسلمان ثروتمند واجب است تا زکات مالش را جدا کند  
يگر افرادی بدهد که پرداخـت و به فقيران و مساکين و د

آن به آنان جايز است. آن مقدار بسياری کمی از مال او 
 .باشدمی

بر مسلمان واجب است تا آن را بـا فـراغ خـاطر بـه 
مستحقش بدهد و برای آن منت نگذارد و به خاطر آن آزار 
ندهد. واجب است تا مسلمان برای رضايتمندی هللا تعالی آن 

آن خواسـتار پـاداش و تشـکر از  را پرداخت کند و برای 
مخلوقات نباشد؛ بلکه برای آن را خـالص بـرای صـورت هللا 
تعالی پرداخت کند و نه ريايی در آن وجود داشته باشـد 

 .و نه خوب گويی مردم
شـود و جانهـا بـرای با دادن زکات برکت ايجـاد مـی

شود تا آنها و باعث می گرددفقيران و نيازمندان پاک می
ت مال خود را ذليل ننمايند. رحمتـی بـرای  برای درخواس

باشد که اگر ثروتمنـدان آنهـا را رهــا کننـد،  آنان می
گردنـد. بـا دادن بدون آن دچار تلف شدن و نـابودی مـی

زکات شخص به صفات جوانمردی، بخشـش، ايثـار، انفـاق و  
شود و از اهل خساست، حرص و آز و پليـدی رحمت توصيف می
ن نيازهـای مسـلمانان توسـط  کنـد. بـا آخود را پاک می

شود و ثروتمندان آنها به فقيرانشـان يکديگر بر طرف می
ای که ايــن عبـادت  کنند. در نتيجه در جامعهمهربانی می

چيز، بـدهکار بـدبخت و مسـافر  انجام شود ديگر فقير بی
 .شودای يافت نمیمال از دست داده

 تـافجر طلوع ی ماه رمضان از آن روزه: روزه: چهارم
باشد. روزه دار در آن خوراکی، نوشيدنی  خورشيد میغروب 

کنـد و ترک می تعالى  سبحانه وو جماع را برای عبادت هللا
دارد. هللا تعالی در ايـن  نفسش را از شهوات لذتها باز می

ه، زن شيرده، زن حـيض حامل، زن مسافر، مريضروزه برای 
 و زنی که در حالت نفاس است تخفيـف قائـل شـده اسـت و
برای هر کدام از اين موارد، حکمی مناسب بـا آن وجـود 

 .دارد
دارد. در اين ماه مسلمان نفسش را از شهوات باز مـی

او با اين عبادت نفسش را از شبيه بودن به چهارپايـان 
کند. تا آنجـا کـه به شبيه بودن به مالئک مقرب خارج می

 
  .384ص  2) مفتاح دار السعادة ، ج1(
كتاب "رسالتان في الزكاة  ) برای اطالعات بيشتر نگاه شود به2(

 والصيام" تأليف شيخ عبدالعزيز بن باز رحمه هللا.



  104

يابـد کـه او در ايـن دنيـا دار به حالتی دست مـیروزه
 .زی جز کسب نمودن رضايت هللا تعالی نداردنيا

کند و انسان را نسبت به دنيـا روزه قلب را زنده می
نمايد. او به آنچه نزد هللا تعالی است اشـتياق رغبت میبی

- کند. توسط آن ثروتمندان، فقيران را يـاد مـیپيدا می
يابند؛ مهربانی بـين آنهـا کنند و حالت آنان را در می

آنچه از نعمـت هللا تعـالی کـه در اختيـار شود و زياد می
کنند و در نتيجه بر شکرگزاری آنان آنان است را ياد می

 .شودافزوده می
دهد و آن را بر تقوا اسـتوار روزه نفس را تزکيه می

دهـد کـه سازد. فرد و اجتماع را در حالتی قـرار مـیمی
کنند هللا تعالی در خوشی و ناراحتی، و آشـکار و احساس می

شـود کـه ای مـیهان آنان را زير نظر دارد؛ بـه گونـهن
کنند و جامعه يک ماه کامل را از اين عبادت، محافظت می

يابند. اين امـر باعـث  خود را زير نظر پروردگارشان می
ايجاد ترس از ابهت و عظمت از هللا تعالی و باعـث ايمـان 

 گـردد کـه هللاشود و يقين حاصل مـیبه هللا تعالی و آخرت می
و گريزی نيست  داندتر از آن را میتعالی رازها و پنهان

- رسد که بنده در پيشگاه پروردگارش قرار میکه روزی می
ی تمامی اعمالش، چه کوچک و چه بـزرگ گيرد و او درباره

 .1شودمورد سوال و جواب واقع می
 یهمـك  دربيت هللا الحرام آن حج نمودن در : 2جپنجم: ح

واجب  تواناهر مسلمان بالغ، عاقل و باشد. بر ه میمكرم
ای را بدست بياورد و يا آن را اجاره کند است تا وسيله

تا به بيت الحرام برود. اين همچنين شـامل در اختيـار 
باشد. اين هزينـه ی اياب و ذهاب تا مکه میداشتن هزينه

کنـد و آنچـه بـرای شامل غذايی که در راه استفاده مـی
باشد. او بايد بـرای  ذارد، نيز میگی خود که میخانواده

پيمايد، امنيت داشته باشد و اهلش در زمـان راهی که می
غيبت او نيز امنيت داشته باشـند. حـج بـرای هـر کسـی 
يکبار در طول عمر واجب است و اين برای کسـی اسـت کـه 

 .توانايی آن را داشته باشد
خواهد حج کند اين است که به سوی ی کسی که میشايسته

 تعالی توبه نمايد؛ تا نفسش را از پليدی گناهان پاک هللا
کند. وقتی به مکه و مشاعر مقدس رسـيد، اعمـال حـج را  
برای عبوديت و بزرگداشت هللا تعالی انجام دهد. او بايـد 

شـوند و بداند که نه کعبه و نه ساير مشاعر عبادت نمــی
 

  .384، ص 2مفتاح دار السعادة ج  نگاه شود به) 1(
ب "دليل الحاج شود به کتابرای اطالعات بيشتر نگاه  )2(

كتاب "التحقيق واإليضاح  والمعتمر" تأليف مجموعة من العلماء، و
العمرة" تأليف شيخ عبدالعزيز بن باز  لكثير من مسائل الحج و

 رحمه هللا.
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عبادت خاص هللا تعالی است. همچنين بايد بداند کـه آنهـا 
زنند و اگر هللا تعالی به رسانند و نه ضرری مینفعی می نه

حج امر ننموده بود، برای مسلمان درسـت نبـود کـه حـج 
 .نمايد

پوشـد. ی سـفيد مـیحاجی در زمان حج دو تکـه پارچـه
شـوند و مسلمانان از همه جای زمين در يک مکان جمع مــی

پوشند. يک پروردگار را بنـدگی همگی به يک شکل لباس می
کنند و بين رئيس و زيردست، يا ثروتمند و و پرستش میو 

فقيــر، يــا ســفيد و ســياه فرقــی وجــود نــدارد. همگــی  
باشند. مسـلمان هـيچ  آفريدگان هللا تعالی و بندگان او می

 .برتری بر ديگری ندارد مگر در تقوا و عمل صالح
گيرد. روزی بين مسلمانان همکاری و شناختن انجام می

نمايد ه هللا تعالی همگی را برانگيخته میکنند کرا ياد می
نمايد. آنان خود را با ای واحد حشر میو همه را بر تپه

اطاعت از هللا تعالی برای آنچه بعد از مـرگ وجــود دارد، 
 .1کنندآماده می

 :2اسالمت در عباد
باشـد. آن عبوديت برای هللا تعالی در معنا و حقيقت می

باشی. تو بنده هستی و خلوق میهللا تعالی خالق است و تو م
باشد. وقتی امر ايـن گونـه اسـت، معبود تو هللا متعال می

باشـد کـه در ايـن زنـدگی بـر راه ی فرد اين میشايسته
مستقيم، تبعيت کننده از دين و پيرو رسوالن بـودن قـدم 
بردارد.  هللا تعالی برای بنـدگانش قـوانين بـاعظمتی را  

حقق يافتن توحيـد بـرای هللا قرار داده است. به مانند: ت
 . همان پروردگار جهانيان، نماز، زکات، روزه و حج
باشـند. ولی اين موارد تمامی عبادات در اسـالم نمـی

باشد. آن شامل  عبادت در اسالم دارای فراگيری بيشتری می
- هر چيزی است که هللا تعالی دوست دارد و از آن راضی مـی

و بـاطنی اسـت. هـر  شود و شامل اعمال و سخنانِ ظـاهری
عملی را که انجام دهيم يا هر سـخنی را بگـوييم کـه هللا 
تعالی آن را دوست داشته باشد و از آن رضايتمند شـود، 

. بلکه هر عادت نيکويی که به نيـت تقـرب باشدعبادت می
به هللا تعالی انجام گيرد، همان عبادت است. معاشرت نيکو 

اگر به نيـت کسـب با پدر، همسر، فرزندان و همسايگان، 
ای باشـد. معاملـهرضايت هللا تعالی انجام گيرد، عبادت می

نيکو در خانه، يا بازار يا دفتر کـار، اگـر بـه نيـت 
صورت هللا تعـالی باشـد، همـان عبـادت اسـت. ادا نمـودن  
امانت، وادار کردن خود به راستگويی، عدالت و خودداری  

 
  . 67دين الحق، ص  ، و385، ص 2جـ نگاه شود منبع قبلی ) 1(
" تأليف شيخ كتاب "العبودية) برای اطالعات بيشتر نگاه شود به 2(

 رحمه هللا. هاإلسالم ابن تيمي
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ب حـالل و کردن از آزار دادن و کمک کردن به ضعيف و کـس 
خرج کردن مال برای خـانواده و فرزنـدان و يـاری دادن 
فقيران و عيادت بيمار و غذا دادن بـه گرسـنه و يـاری  
دادن مظلوم، همگی عبادت هستند؛ البته اگر به نيت کسب 

پس تمامی آنچه انسان برای خودش . رضايت هللا تعالی باشند
هـد و  داش يا اجتماعش يا سرزمينش انجام مـیيا خانواده

باشـد. هدف آن رضايتمندی هللا تعالی باشد، آن عبـادت مـی
بلکــه حتــی اســتفاده نمــودن از شــهوات نفــس در حــد و 
- مرزهايی که هللا تعالی مباح داشته است، نيز عبـادت مـی

باشند. به شرطی که در آن نيت نيک وجود داشـته باشـد. 
(همخوابگی » صدقة  أحِدكم  بضعِ  وِفى«: فرموده است پيامبر

گفتند: ای رسول هللا! آيا دفع  . باشد)يکی از شما صدقه می
 لو  «أرأيتم باشد؟ فرمود: شهوت توسط يکی از ما صدقه می

 وضـعها  ِإذا فكـذِلك  ِوزر  ِفيها عليهِ  أكان  حرامٍ  ِفى وضعها
-رام انجـام (اگر آن در حالت ح أجر» له  كان  الحاللِ  ِفى
د، آيا بار [گناهی] بر چنين شخصی نخواهد بـود. پـس وش

ده برسـاند، بـرای او ااگر آن را در راه حالل به اسـتف
 .1)اجر وجود دارد

(بـر هـر  صدقة» مسِلمٍ  كلِ  «علىفرموده است:  پيامبر
گفته شد: اگر چيـزی نيابـد؟  . مسلمانی صدقه واجب است)

(بـا دسـتش  ويتصـدق» نفسه  فينفع  ديهِ ِبي  «يعتِمل  فرمود:
گفته شد: . کار کند و به خودش نفع برساند و صدقه دهد)

ين  اگــر نتوانســت؟ فرمــود:  الملهــوف» الحاجــةِ  ذا «يعــِ
گفتـه شـد: اگـر   .(نيازمند درد کشيده را ياری نمايد)

به نيکـی ( لخيِر»ا أوِ  ِبالمعروفِ  «يأمر نتوانست؟ فرمود: 
 ؟گفته شد: اگر آن را انجام نـداد. يا خير امر نمايد)

(از شـر خـودداری   صـدقة» فِإنها الشرِ  عنِ  «يمِسك : فرمود
 .2)باشدکند که آن صدقه می

 : 3ی دوم (ايمان)همرتب

 
  . 1006كتاب الزكاة، حديث  در شصحيح درمسلم  )1(
مسلم صحيح  ، و29كتاب الزكاة، باب  در (بخارايی)بخاري صحيح) 2(

  .برای اوستلفظ ، 1008حديث  كتاب الزكاة، در
"شرح أصول اإليمان" تأليف  ) برای اطالعات بيشتر نگاه شود به3(

كتاب "اإليمان"، تأليف شيخ اإلسالم  د بن صالح عثيمين، وشيخ محم
كتاب "عقيدة أهل السنة والجماعة" تأليف  رحمه هللا، و هابن تيمي

های ايمان [همچنين کتاب «پايه شيخ محمد بن صالح العثيمين.
باشد و مواردی که اسالم کامل»، مختصر شعب االيمان امام بيهقی می

ند، در آن شمرده شده است. اين کتاب کنرا به ايمان تبديل می
 توسط انتشارت آراس چاپ شده است.(مترجم)].
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باشـد. آنهـا: ايمـان بـه هللا ايمان دارای شش رکن می
بـه   ايمـانش، رسوالنش و آخرت و تعالی، مالئکش، کتابهاي

 . باشندمی قضا و قدر [و خير و شر◌ آن]
آن است کـه بـه ربوبيـت هللا : تعالی هللاه اول: ايمان ب

تعالی ايمان آورده است، بدين معنا کـه او پروردگـار، 
باشد. همچنين  ی امور میی همهخالق، مالک و تدبير کننده

به اين معنــا کـه او  ايمان آوردن به الوهيت هللا تعالی، 
باشـد و هـر معبـود و ی برحـق مـیمعبود و پرستش شونده

ی ديگر باطل است. همچنين آن اسـت کـه بـه پرستش شونده
اسمهای او و صفات او ايمان آورده شود، به ايـن معنـا 

 . باشدکه دارای اسمهای نيک و صفات واال و کاملی می
ارد. همچنين ايمان آوردن به وحدانيت او در اين مــو

بدين شکل که نه در ربوبيت، و نه در الوهيت، و نـه در 
اسمها و صفاتش شريکی  برای او وجود نـدارد. هللا تعـالی 

 فاعبـده  بينهمـا ومـا واألرضِ  السـماواتِ  رب فرمايـد: می
ــطِبر  هِ  واص ــِ ــل  ِلِعبادت ــم  ه ــه  تعل ــِميا ل ــريم:  س ] 65[م

-آسمانها و زمين و آنچه در آن دو است، مـی (پروردگار
باشد، پس او را بندگی و پرستش نما و بـرای عبـادت او 

 . شناسی؟!)به شدت صبر کن. آيا برای او همتايی می
همچنين ايمان آورده شود که چرت و خواب او را فرا 

باشد و پادشاهی گيرد و او دانای آشکار و نهان مینمی
 مفاِتح  وِعنده اختيار اوست.  آسمانها و زمين فقط در

 وما والبحرِ  البرِ  ِفي ما ويعلم  هو  ِإال  يعلمها ال  الغيبِ 
 رطبٍ  وال  األرضِ  ظلماتِ  ِفي حبةٍ  وال  يعلمها ِإال  ورقةٍ  ِمن  تسقط 
] (کليدهای غيب، 59األنعام: [ مِبينٍ  ِكتابٍ  ِفي ِإال  ياِبسٍ  وال 

داند. باشد و کسی جز او آنها را نمیفقط نزد او می
-داند و هر برگی که میرا می آنچه در خشکی و درياست

ای در داند و نه دانهآن را میاو جز اين نيست که  افتد
های زمين و نه تر و نه خشکی نيست، مگر آن که  تاريکی

 .ست)در کتابی آشکار [نوشته شده] ا
همچنين ايمان آورده شود که هللا تعالی بـر روی عرشـش 
در باالی تمامی مخلوقات قرار دارد؛ ولی با ايـن وجـود 

- باشد و حالتهای آنها را مـیاو به همراه مخلوقاتش می
بينـد و شنود و مکان آنها را میداند و سخنان آن را می
هر دهد و کند و به فقير روزی میامور آنها را تدبير می

نمايـد و پادشـاهی را بـه هـر کـه ای را اصالح میشکسته
گيرد و دهد و پادشاهی را از هر کس بخواهد میبخواهد می

 .1او بر هر چيزی به هر شکلی تواناست
-از ثمرات و نتايج ايمان به هللا تعالی اين موارد می

 :باشند
 

  .11، 7عقيدة أهل السنة والجماعة، ص نگاه شود به) 1(
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داشـت برای بنده دوست داشتن هللا تعالی و بزرگ – 1
دارد مر او را برپای میود و در نتيجه اشاو حاصل می

نمايـد. وقتـی بنـده چنـين و از نهی او خودداری می
گـذارد، توسـط آن بـه خوشـبختی چيزی را به اجرا می

 .رسددنيا و آخرت می
ايمان به هللا تعـالی بـرای انسـان عـزت نفـس  – 2

داند کـه هللا تعـالی مـالکی کند؛ زيرا او میايجاد می
. هـيچ باشـدمی ،چه در اين جهان استحقيقیِ تمامی آن

ای جز او وجود ندارد. منفعت رساننده و ضرر رساننده
نيـاز همين آگاهی است که او را از غير هللا تعالی بـی 

کند و بـه دارد و ترس از غير او را قلبش خارج میمی
 .ترسدچيزی جز هللا تعالی اميد ندارد و از غير او نمی

-در نفس فروتنی ايجاد می ايمان به هللا تعالی – 3
داند که هيچ نعمتـی وجـود نـدارد، زيرا او می؛ کند

مگر از جانب هللا تعالی. در نتيجه شيطان او را فريـب 
شـود و بـا دهد و او دچار تکبر و خودپسندی نمـینمی

 .نمايدقدرت و مالش خودنمايی نمی
دانـد کـه تعالی با علم يقين مـی هللاه مؤمن ب - 4

جات جز با عمل صالحی که هللا تعالی از آن رستگاری و ن
ی داند که هر عقيـدهو می گرددشود، حاصل نمیراضی می

فرزنـد هللا تعـالی که باطلی به مانند اعتقاد به اين 
شود ها میبه صليب کشيده شده است، باعث پاک شدن بدی

و يا به بتها و طاغوت ايمان داشته باشد و اعتقـاد 
نماينـد ی او را محقق میخواستهداشته باشد که آنها 

و اين در حالی است که حقيقت آن است کـه آنهـا نـه 
رسانند و نه ضرر و يا آن که ملحد باشد و به  سود می

وجود خالق ايمان نداشته باشد... تمامی اين مـوارد 
باشند و وقتی در روز قيامـت نـزد هللا خيال می و خواب 

د، خواهنـد تعالی حاضر شدند و حقيقت به آنهـا رسـي
  .باشنددانست که در گمراهی آشکاری می

ايمان به هللا تعالی در انسان قدرت عظيمـی را  – 5
دهد که همان اراده، شجاعت، صبر، ثابت قدم پرورش می

باشد. وقتی برای رضايت هللا تعالی در بودند و توکل می
داند کـه او بـر شود، به يقين میامور دنيا چيره می

ا و زمين توکل نموده است و او وی را مانهسپادشاه آ
گيـرد، در نتيجـه بـه دهد و دسـت او را مـیياری می

 .1شودها صبور، باثبات و توکل کننده میمانند کوه
به اين که هللا تعالی آنها را مالئك: ه : ايمان بدوم

برای اطاعت از خودش آفريده است و آنان را بدين شکل 
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 ِبالقولِ  يسِبقونه  ال ) 26( رمون مك  ِعباد : توصيف نموده است
 خلفهم  وما أيِديِهم  بين  ما يعلم ) 27( يعملون  ِبأمِرهِ  وهم 
  )28( مشِفقون  خشيِتهِ  ِمن  وهم  ارتضى ِلمنِ  ِإال  يشفعون  وال 

پيشی  بندگانی گرامی هستند * در سخن از او[األنبياء] (
نمايند * گيرند و آنها به امر او(هللا تعالی) عمل می نمی

داند و آنچه پيشگاه و در پس آنها است را [هللا تعالی] می
کنند، مگر کسی که [هللا تعالی] از او برای کسی شفاعت نمی

، )راضی باشد و آنها از ابهت و عظمت او ترسناک هستند
 يستحِسرون  وال  ِعبادِتهِ  عن  ون يستكِبر  ال : فرمايدهمچنين می

[األنبياء]  )20( يفترون  ال  والنهار  الليل  يسِبحون ) 19(
ورزند و خسته (در برابر بندگی و پرستش او تکبر نمی

کنند و سستی  شوند * شب و روز او را به پاکی ياد مینمی
پنهان داشته است و هللا تعالی آنها را از ما  ،ورزند)نمی

آنها را به بعضی  ينيم. گاهی هللا متعالبما آنها را نمی
 .از پيامبران و رسوالنش نشان داده است

باشند که بر آنها تکليف شده مالئک دارای اعمالی می
باشد. است. يکی از آنها جبرئيل است که نگهبان وحی می

ه از جانب هللا تعالی بر هر کدام از بندگان رسولش ک
شود. بعضی از آنها مسئول قبض بخواهد، نازل گردانده می

ها در رحم باشند و بعضی از آن مالئک نگهبان جنينروح می
دار حفظ فرزندان مادرانشان هستند.  بعضی از آنها عهده

آدم هستند و بعضی از آنها مسئول نوشتن اعمال بندگان 
. هللا باشند. برای هر شخص دو هاتف(فرشته) وجود داردمی

  ما ) 17( قِعيد  الِشمالِ  وعنِ  اليِمينِ  عنِ فرمايد: تعالی می
سمت راست و  [ق] ( )18( عِتيد  رِقيب  لديهِ  ِإال  قولٍ  ِمن  يلِفظ 

گويد، اند * [انسان] سخنی را نمیسمت چپ [انسان] نشسته
 .)مگر آن که نزد او نگهبانی [برای نوشتن] حضور دارد

 مالئك: ه يمان بانتايج  از
پـاک  نی آپليديهای مسلمان از شرک و عقيده  - 1

- شود؛ زيرا وقتی مسلمان به وجود مالئک ايمان مـیمی
آورد که مسئول انجام اين وظايف باعظمت [به امـر هللا 
تعالی] هستند، اعتقاد او از وجود مخلوقات خيـاليی 

 .گرددکه در گردش جهان سهم دارند، پاک می
-داند که مالئک سـود و ضـرر نمـیمسلمان می  - 2

- رسانند. آنها فقط بندگان گراميی برای هللا تعالی می
نمايـد، د و در آنچه هللا متعال به آنان امـر مـینباش

شوند، انجام کنند و آنچه را که امر مینافرمانی نمی
کننـد و بـه دهند. در نتيجه آنان را پرسـتش نمـیمی

-و خود را متعقل به آنان نمی گردانندآنها روی نمی
 .دانند
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وقتی مسلمان بـه مالئـک ايمـان بيـاورد، از  -3[
شـود و آنهـا داند توسط مالئـک ديـده مـیآنجا که می

کنند، از انجام گنـاه خـودداری اعمال او را ثبت می
 نمايد].می
ه آن است يمان ب: اهای آسمانیباكته : ايمان بسوم

سوالنش کتابهايی را نازل که هللا تعالی بر پيامبران و ر
نموده است. تا حق او را بيان دارند و به سوی او 

 لقد : فرمايدفرابخوانند. همان گونه که هللا تعالی می
 والِميزان  الِكتاب  معهم  وأنزلنا ِبالبيِناتِ  رسلنا أرسلنا
به راستی رسوالنمان (] 25[الحديد:  ِبالِقسطِ  الناس  ِليقوم 

ها فرستاديم و به همراه آنها کتاب و را با روشنی
ی سنجش نازل نموديم تا مردم به عدالت رفتار وسيله
صحف اند. از آنها: اين کتابها بسيار بوده، )کنند

که برای ، زبور داده شد موسىتی که به ، تورابراهيما
آن را  ارسال شد و انجلی همان کتابی که مسيح داود
 .آورد

اين کتابهايی که هللا تعالی از آنان خبـر داده اسـت، 
اند و در دنيـا باقی نمانده يا به مانند صحف ابراهيم

موجود نيستند و يا به مانند تورات، انجيل و زبور فقط 
نامی از آنها نزد يهوديان و مسيحيان باقی مانده است، 

و مقـدار   انـداند و تغيير يافتهزيرا آنها تحريف رفته
اند و به آنها چيزهايی اضافه زيادی از آنها نابود شده

اند و به اهل خـود نسـبت داده که از آن نبوده است شده
  فرسِ چهل  از بيشتر یآن داراعهد قديم اند. در مورد شده
نسـبت داده  باشد و فقط پنج عدد از آنها بـه موسـیمی

باشـند، اند. همچنين انجيلهايی که امروز موجود مــیشده
 .اندنسبت داده نشده حتی يکی از آنها به عيسی مسيح

 هايمان به کتابهای پيشين آن اسـت کـه ايمـان آورد
شود به اين که هللا تعالی آنها را بر رسوالنش نازل نموده 

 اند کـه او خواسـتهاست و آنان شامل دين هللا تعالی بوده
 .است در آن زمان به مردم رسانده شود

بی که از جانب هللا تعالی نـازل شـده اسـت، آخرين کتا
نـازل  باشد کـه آن را بـر محمـدهمان قرآن باعظمت می

نمود. آن دائما از جانب هللا متعال حفظ شده است و در آن 
تغيير يا دگرگونی در حروف، کلمات، حرکات و معـانی آن 

 .ايجاد نشده است
  درقرآن باعظمت با آن کتابهای پيشين فرقهای زيــادی دا

 :باشندکه برخی از آنها اين موارد می
کتابهای گذشته ضايع شده است و در آن تحريـف و  – 1

تغيير ايجاد شده است و به کسانی غير از صاحبان آنهـا 
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هـا، اضـافات و نسبت داده شـده اسـت و بـه آنهـا شـرح
تفسيرهايی اضافه شده اسـت و در آنهـا مسـائل بسـياری  

 .ود داردمخالف وحی الهی، عقل و فطرت وج
با محافظت هللا تعالی دائما حفـظ شـده قرآن كريم ولی 

باشد کـه هللا تعـالی است و دقيقا همان حروف و کلماتی می
نازل نموده است. در آن تحريف وجـود  آنها را بر محمد

ندارد و چيزی به آن اضافه نشده است؛ زيـرا مسـلمانان 
خـالص  اند که قرآن از هر عيبیجديت کامل بر اين داشته

 ی صـحابهيا سيره ی رسولبماند و چيزی به آن از سيره
- يا تفسير قرآن کريم يا احکام و عبادات را نيـافزوده

اند، آن ای استفاده کردهاند. [و اگر از تفسير يا سيره
 .اند]را جدای از متن قرآن قرار داده

برای کتابهای قديمی امروزه سند تاريخيی وجـود  – 2
ا که بعضی از آنها معلوم نيسـت بـر چـه  ندارد. تا آنج
اند و [برای اولين بـار] بـه چـه زبـانی کسی نازل شده

ر از  ـي ه افرادی غباند و بلکه بعضی از آنها نوشته شده
 .اند[پيامبری] که بر آن نازل شده است، نسبت داده شده

به صورت متواتر چه  ولی قرآن را مسلمانان از محمد
اند. صورت کتبی آن را نقل کردهبه صورت شفاهی و چه به 

قـرآن نزد مسلمانان در هر زمان و مکانی هزاران حـافظ 
وجود داشته است و هزاران نسخه از آن نوشته شده است و 

ای از آنها  ی نوشتهای از آن با نسخهی حفظ شدههيچ نسخه
تضاد نداشته است و جز اين نبوده است که قرآنی کـه در 

کاغـذ نوشـته شـده  روی رآنی کـهها بوده است با قسينه
 .اندبوده است، توافق و هماهنگی داشته

بعد از تمامی اين موارد، قرآن به صورت شـفاهی بـه 
ای حفظ شده است که هيچ کتـابی از کتابهـای دنيـا گونه

اند و به مانند چنين حفظ نمودنی جز اين گونه حفظ نشده
ه است وجود نداشته است. آن بدين شکل بود در امت محمد
اش از ز و دانشـجو قـرآن را در پشـت ســينهوکه دانش آم
نموده است و  آموخته است و حرف به حرف حفظ میاستادش می

استادش نيز به همين گونه از اسـتاد قبلـی آن را فـرا  
است. سپس بعد از حفظ حـرف بـه حــرف قـرآن بوده گرفته 

داده است کـه بـه ای مینامه استاد به دانش آموز گواهی
داد کـه گفتند و استاد در آن گـواهی مـی«إجازه» می آن

دانش آموزش آن قرآن را به همان شـکلی کـه خـود او از 
استادش آموخته بود، آموخته است. هر کدام از اسـتادان 

شدند تا آن که سـند آن به ترتيب در گواهی نامه ذکر می
رسيد. اين سند حفظ شفاهی قرآن از دانـش می به رسول هللا

 .باشدمی گان تا رسولآموخت
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وار بـه داليل قوی و شواهد تاريخی بـه سـند مسلسـل 
کنند تا هر سوره از قرآن و هـر آيـه از يکديگر کمک می

نازل شـده  آن شناخته شود که چه زمانی و کجا بر محمد
 .است

زبانهايی که کتابهای گذشته بر اسـاس آن بيـان  – 3
- کسی پيدا نمـی اند واند در طول زمان از بين رفتهشده

شود که به آن زبانها سخن بگويد و افـراد بســيار کمـی 
هستند که در حال حاضر آنها را بفهمند. اما زبانی کـه 

هـا  باشد و دهقرآن بر آن نازل شده است، زبانی زنده می
گويند. ميليون نفر [و بلکه بسيار بيشتر] با آن سخن می

ای زمـين شـود و  در جـای ـج آن زبانی است که تدريس می
شـود، ی معنای آن نمـیشود و هر کسی که متوجهآموخته می

يابد که معـانی قـرآن کـريم را بـه او  حتما کسی را می
تفهيم نمايد. [زبان قرآن، همان زبان عربيی مشترک بين  

 . باشد]می اسالم تمامی عرب زبانان و تمامی علمای دين
 انـد وکتابهای قديمی برای زمـانی معـين بـوده – 4

مخصوص امتی جدای از ديگر انسانها بوده است؛ به همـين 
انـد و بـه دليل احکام آن خاص آن امت و آن زمان بـوده

اند که مناسب بـرای تمـامی انسـانها مانند قرآن نبوده
 . باشد

ولی قرآن باعظمت کتابی است که مناسب برای هر زمان 
. آن شامل احکـام، معـامالت و اخالقـی باشدو هر مکان می

د و بـرای هـر زمـانی وـش ث اصالح هر امتی میست که باعا
ای اسـت کـه مناسب است؛ به همين دليل خطاب آن به گونه

باشد [و به طـور مثـال در آن ی تمامی انسانها میمتوجه
 . نيامده است: «ای عربها!»]

شود که حجت هللا تعالی برای بشر ل روشن میاز اين مسائ
شود و بر اصلی آن يافت نمیی باشد که نسخهنمیدر کتابی 

شود که به آن زبانی که آنها روی زمين کسی يافت نمی
اند سخن بگويد و اين با وجود تحريف آنها نوشته شده

حجت هللا تعالی بر مخلوقاتش فقط در کتابی است ... باشدمی
که حفظ شده است و از زياد شدن، نقصان و تحريف سالم 

ده شده در هر مکان بوده ای نشر دامانده است. آن نسخه
ها انسان به يليونماست و به زبانی نوشته شده است که 

-گويند و رساالت هللا تعالی را به انسانها میآن سخن می
رسانند. اين کتاب همان قرآن باعظمتی است که هللا تعالی 

نازل نموده است. آن گواهی بر کتابهای  آن را بر محمد
ل] آنها و شاهدی بر آنان ی [اصگذشته و تصديق کننده

باشد. آن همان کتابی است که بر تمامی بشر واجب است می
تا از آن تبعيت کنند؛ تا نور، شفا، هدايت و رحمتی 

 ِكتاب  وهذا: فرمايدبرای آنها باشد. هللا تعالی می
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نعام: [األ ترحمون  لعلكم  واتقوا فاتِبعوه  مبارك  أنزلناه 
ايم، ] (اين کتابی است که پربرکت آن را نازل نموده155

پس از آن تبعيت کنيد و تقوا پيشه سازيد تا آن که 
 قل : فرمايدهللا سترگ ستايش می، مورد رحمت قرار گيريد)

]  158[األعراف:  جِميعا ِإليكم  اِ  رسول  ِإِني الناس  ياأيها
ی هللا به سوی تمامی شما ها! من فرستاده(بگو: ای انسان

 .باشم)می
 سالمه عليهم:  صلوات هللا و نالورسه : ايمان بچهارم

هللا تعالی رسوالنی را به سوی مخلوقاتش فرسـتاده اسـت 
تا به آنها در صورتی که به هللا ايمان بياورند و رسـوالن 
را تصديق کنند، بشـارت بـه نعمـت فـراوان دهنـد و در 

ه نافرمانی کنند، آنان را از عذاب بترسـانند. صورتی ک
ي بعثنا ولقد : فرمايدهللا تعالی می  أنِ  رسـوال  أمـةٍ  كـلِ  فـِ

] (در هر امتی 36[النحل:  الطاغوت  واجتِنبوا ا  اعبدوا
رسولی مبعوث نموديم بر اين کــه هللا را بنـدگی و پرسـتش 

- هللا سـترگ سـتايش مـی، ناب ورزيد)کنيد و از طاغوت اجت
 اِ  علـى ِللنـاسِ  يكون  ِلئال  ومنِذِرين  مبِشِرين  رسال : فرمايد

] (رسوالنی بشارت دهنـده و 165[النساء:  الرسلِ  بعد  حجة 
ترساننده بودند تا برای انسانها بعد از رسـوالن حجتـی  

 .باقی نماند)
و آخرين  اند. اولين آنها نوحبوده آن رسوالن زياد

بوده است. از بعضی از آنها هللا تعالی خبر  آنها محمد
، داود، عيسى، موسى، براهيمداده است، به مانند: ا

ی عليهم السالم و درباره ..و . صالح زكريا و، يحيى
: بعضی ديگر هللا تعالی خبری از آنها بيان نداشته است

 عليك  نقصصهم  لم  ورسال  قبل  ِمن  عليك  ناهم قصص  قد  ورسال  
] (و رسوالنی که قبل از تو برای تو ماجرای 164[النساء: 

ايم و رسوالنی که حکايتی از آنان آنها را حکايت نموده
 .ايم)برای تو بيان نداشته

-تمامی آن رسوالن، همگی بشر و مخلوق هللا تعالی بوده
چ خصلتی از خصلتهای ربوبيت و الوهيت را اند و هي

شوند و برای اند. آنها به هيچ شکلی عبادت نمینداشته
ی اند. هللا تعالی دربارهخودشان صاحب منفعت و ضرر نبوده

 أقول  ال : فرمايد که به قومش گفتمی اولين آنها نوح
 ِإِني لكم  أقول  وال  الغيب  أعلم  وال  اِ  خزاِئن  ِعنِدي لكم 
باشد و گويم: خزاين هللا نزد من می] (نمی50[األنعام:  ملك 

ای) گويم که من هاتف(فرشتهدانم و نمیمن علم غيب نمی
 ِلنفِسي أمِلك  ال : فرمايدهمچنين [از قول او] می، هستم)
برای خودم ] (188اف: [األعر ا  شاء  ما ِإال  ضرا وال  نفعا
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باشم، [فقط] آنچه هللا مالک نفع و ضرری نمی[به شخصه] 
 .)افتد]بخواهد [اتفاق می

پيامبران بندگانی گرامی بودند. هللا تعالی آنان را 
برگزيد و آنها را با رسالت و فرستادن گرامی داشت. 
آنان را به بنده بودن توصيف نموده است و دين آنها 

- و هللا تعالی دينی جدای آن را قبول نمی اسالم بوده است
[آل  اِإلسالم  اِ  ِعند  الِدين  ِإن : فرمايدکند. هللا تعالی می

. رسالت آنها در  ] (دين نزد هللا اسالم است)19عمران: 
اصول يکی بوده است و قوانين ظاهری آنها فرق داشته 

 ِشرعة  ِمنكم  ناجعل  ِلكلٍ : فرمايداست. هللا تعالی می
برای هر کدام از شما شريعت و ] (48[المائدة:  وِمنهاجا

ی اين قوانين ظاهری پايان دهنده، )منهجی قرار داديم
ی قوانين باشد و آن منسوخ کنندهمی همان دين محمد

ی رسالتها ظاهری قبل بوده است و رسالت او پايان دهنده
 .تباشد و او آخرين رسول اسمی

ايمان بياورد، بر او واجب  پيامبريک کسی که به 
است تا به تمامی آنها ايمان بياورد و کسی که پيامبری 
را تکذيب کند، همگی آنها را تکذيب کرده است؛ زيرا 

، تعالی تمامی پيامبران و رسوالن به سوی ايمان به هللا
خواندند. دين همگی مالئکش، کتابهايش و آخرت فرا می

بوده است و کسی که بين آنها فرق بگذارد و   آنها يکی
به بعضی ايمان آورد و به بعضی کفر بورزد، به تمامی 
آنها کفر ورزيده است. زيرا هر کدام از آنها به ايمان 

 هللا. 1آوردن به تمامی پيامبران و رسوالن دعوت داده است
 رِبهِ  ن مِ  ِإليهِ  أنِزل  ِبما الرسول  آمن : فرمايدمی تعالى

  نفِرق  ال  ورسِلهِ  وكتِبهِ  ومالِئكِتهِ  ِباِ  آمن  كل  والمؤِمنون 
رسول به آنچه از ] (285[البقرة:  رسِلهِ  ِمن  أحدٍ  بين 

پروردگارش بر او نازل شده است، ايمان آورده است و 
نش ايمان مؤمنان همگی به هللا و مالئکش و کتابهايش و رسوال

بين هيچکدام  ]گويند:اند. [و اعتقاد دارند و میآورده
: فرمايدهللا سترگ ستايش می. )گذاريماز رسوالنش فرق نمی

 اِ  بين  يفِرقوا أن  ويِريدون  ورسِلهِ  ِباِ  يكفرون  الِذين  ِإن  
 أن  ويِريدون  ِببعضٍ  نكفر و  ِببعضٍ  نؤِمن  ويقولون  ورسِلهِ 

 حقا الكاِفرون  هم  أولِئك  * سبِيال  ذِلك  بين  يتخِذوا
-کسانی که به هللا و رسوالنش کفر می] (151 -150[النساء: 

خواهند بين هللا و رسوالنش جدايی بياندازند. ورزند و می
ريم و به بعض آوگويند به بعضی [از آنها] ايمان میمی

 
عقيدة  ، و17العقيدة الصحيحة وما يضادها، ص  نگاه شود به) 1(

  .25هل السنة والجماعة، ص أ
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خواهند بين آن راهی را در پيش ورزيم و میديگر کفر می
 .)باشندبگيرند * آنان همان کافران حقيقی می

 ه آخرت: : ايمان بپنجم
ميرد! پس بازگشت انسان نهايت هر مخلوقی در دنيا می

باشد؟ عاقبت آن کسـانی کـه در دنيـا بعد از مرگ چه می
باشد؟ آيا از  ندند چه میظلم نمودند و از عذاب سالم ما

مانند؟ همچنين نيکوکـارانی کـه ی ظلمشان سالم مینتيجه
-نصيبی و پاداشی برای نيکوکاری خود در دنيـا نداشـته

 ؟گردداند، آيا اجر آنها ضايع می
بشريت پی در پی در حال مرگ بوده است و نسـلی بعـد 

اند تا آن که هللا تعـالی بـه انقضـای از نسلی ديگر آمده
ا حکم نمايد و هر مخلوقی نابود شـود. هللا تعـالی در دني

- روزی قابل مشاهده تمامی مخلوقـات را برانگيختـه مـی
نمايد. هللا تعالی از اولين نفرات تا آخرين نفرات را در  

نمايد. سپس بندگان را بر اساس خير و شری که آن جمع می
در دنيا کسب کرده بودند، مورد محاسبه و حساب و کتـاب  

دهد. در پس آن، مؤمنان به سوی بهشت سـوق داده ر میقرا
 .شوندشوند و کافران به سوی جهنم رانده میمی

تهای سرشاری است که هللا تعـالی بـرای مبهشت: همان نع
دوستان مؤمنش مهيا ديده است. در آن انـواع نعمتهـايی 

تواند آنها را توصيف نمايد. در وجود دارد که شخصی نمی
د دارد و در هـر طبقـه سـاکنان آن بـر آن صد طبقه وجو

اساس ايمانشان به هللا تعالی و ميزان اطاعت از او قـرار 
دارند. کمترين نعمت در بهشت برای کسی است کــه بـه او  

ی پادشاهی از پادشاهان دنيا و ده برابـر آن به اندازه
 .شودنعمت داده می

آتش جهنم، عذابی است که هللا تعالی برای هر کسـی کـه 
او کفر بورزد، مهيا نموده است. در آن انواع عذابی به 

کند. اگـر در آخـرت وجود دارد که ياد آن ترس ايجاد می
اجازه مرگ به کسی داده شود، اهل آتش جهنم درست وقتـی 

 .شوندبينند، خواهان آن مرگ میکه آن عذاب را می
داند هللا تعالی در بر اساس علم خدايی خود در قبل می 

نی چه خواهد گفت و چه انجام خواهد داد؛ که هر انسا
خير انجام خواهد داد يا شر و آنچه را که پنهانی و 

برای هر انسانی دو  داند.آشکار انجام خواهد داد را می
های او را  هاتف(فرشته) قرار خواهد داد که يکی نيکی

کند. هيچ چيز از های او را ثبت مینويسد و ديگر بدیمی
 ِمن  يلِفظ  مافرمايد: ماند. هللا تعالی میآن دو پنهان نمی

[انسان] سخنی را ] (18: [ق عِتيد  رِقيب  لديهِ  ِإال  قولٍ 
گويد، مگر آن که نزد او نگهبانی [برای نوشتن] نمی

شود و آن در اين اعمال در کتابی تدوين می، )حضور دارد
فرمايد: میشود. هللا تعالی روز قيامت به انسان داده می
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 ويقولون  ِفيهِ  ِمما مشِفِقين  المجِرِمين  فترى الِكتاب  ووِضع 
 ِإال  كبِيرة  وال  صِغيرة  يغاِدر  ال  الِكتابِ  هذا مالِ  ياويلتنا

 أحدا ربك  يظِلم  وال  حاِضرا عِملوا ما ووجدوا أحصاها
شود و مجرمان ی اعمال گذاشته می] (پرونده49لکهف: [ا

گويند: ترسند و میبينی که از آنچه در آن است میرا می
«اين کتاب را چه شده است، کوچک و بزرگی را فروگذار 

و آنچه انجام  »ننموده است مگر آن که آن را شمرده است
ند و پروردگارت به احدی ظلم بيندادند را حاضر میمی

خواند و هيچ ی اعمال خود را میاو پرونده ،نمايد)نمی
کند. اگر چيزی از اعمالش را چيز از آن را انکار نمی

 انکار کند، هللا تعالی گوش،چشم، دستان، پاها و پوستش را 
-مال او را بيان میآورد و آنها تمامی اعبه زبان می

 ِإلى  اِ  ء أعدا يحشر  ويوم : فرمايددارند. هللا تعالی می
 عليِهم  شِهد  جاءوها ما ِإذا حتى) 19( يوزعون  فهم  النارِ 
  )20( يعملون  كانوا ِبما وجلودهم  وأبصارهم  سمعهم 

 الِذي ا  أنطقنا قالوا علينا شِهدتم  ِلم  ِلجلوِدِهم  وقالوا
) 21( ترجعون  وِإليهِ  مرةٍ  أول  خلقكم  وهو  شيءٍ  كل  طق أن 

 وال  أبصاركم  وال  سمعكم  عليكم  يشهد  أن  تستِترون  كنتم  وما
 تعملون  ِمما كِثيرا يعلم  ال  ا  أن  ظننتم  ولِكن  جلودكم 

)22( ) [فصلت] روزی که دشمنان هللا به سوی آتش جهنم حشر
شوند و [در آنجا برای رسيدن ديگران] نگه داده می

رسند، گوششان و شوند * وقتی به آنجا میداشته می
ی آنچه چشمانشان و پوستهايشان بر عليه آنها به واسطه

-دهند * به پوستهايشان میدادند، گواهی میانجام می
گويند: دهيد؟» می«برای چه بر عليه ما گواهی می گويند:

ما را کسی که به سخن آورده است که هر چيزی را به سخن 
آورد و او در [آفرينش] اوليه شما را آفريد و فقط می

شويد * شما [گناهانتان را] به سوی او بازگشت داده می
داشتيد تا گوشتان و چشمانتان و پوستهايتان پنهان نمی

ه شما گواهی ندهند، بلکه فقط برای آن بود که بر علي
- دهيد را نمیپنداشتيد، هللا بسياری از آنچه انجام میمی

 .)داند
همان روز قيامت و روز رستاخيز و  –ايمان به آخرت 

همان چيزی است که تمامی پيامبران و رسوالن   –نشر دادن 
 أنك  هِ آياتِ  وِمن : فرمايداند. هللا تعالی میبرای آن آمده

 وربت  اهتزت  الماء  عليها أنزلنا فِإذا خاِشعة  األرض  ترى
 قِدير  شيءٍ  كلِ  على ِإنه  الموتى  لمحيِ  أحياها الِذي ِإن 

های [قدرت] او آن است که ([يکی] از نشانه] 39[فصلت: 
- وقتی بر آن آب نازل می بينی وتو زمين را خشکيده می

کند. همان ذاتی که آن را زنده جنبد و رشد میکنيم، می
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د. او بر هر چيزی نمايکند، مردگان را [نيز] زنده میمی
- می تعالى سبحانه وهمچنين هللا ، به هر شکلی تواناست)

 ض واألر  السماواتِ  خلق  الِذي ا  أن  يروا أولم : فرمايد
[األحقاف:  الموتى يحيِي  أن  على ِبقاِدرٍ  ِبخلِقِهن  يعي  ولم 

اند که هللا همان ذاتی که آسمانها  ] (آيا نگريسته33
زمين را آفريده است و از خلقت آنها ناتوان نشده است، 

. اين توانايی آن را دارد که مردگان را زنده نمايد)
نمايد؛ زيرا الهی آن را حکم می همان چيزی است که حکمت

هللا تعالی بندگانش را بيهوده نيافريده است و آنها را 
عقلی نمايد. انسان حتی اگر در نهايت بیبيهوده رها نمی

ای ندارد، قرار داشته باشد، وقتی بداند که چيزی فايده
- را انجام نمی وجود ندارد، آن کار کار ی در آنو هدف

چنين تصوری داشته باشد و   دهد. پس چگونه انسان
بپندارد که هللا تعالی مخلوقات را عبث و بيهوده آفريده 
باشد و بعد آنها را رها کند. هللا تعالی خيلی باالتر از 

: فرمايدگويند. هللا تعالی میآن چيزی است که آنها می
 ترجعون  ال  ِإلينا وأنكم  عبثا خلقناكم  أنما أفحِسبتم 

ايد که شما را بيهوده آيا پنداشته] (115[المؤمنون: 
، )شويدايم و شما به سوی ما بازگشت داده نمیآفريده

 السماء  خلقنا وما: فرمايدهمچنين هللا سترگ ستايش می
 فويل  كفروا الِذين  ظن  ذِلك  باِطال  بينهما وما واألرض 
ما آسمانها و زمين و ] (27[ص:  النارِ  ِمن  كفروا ِللِذين 

ايم. اين گمان آنچه در آن دو است را باطل نيافريده
ورزند، پس وای بر کسانی که کفر کسانی است که کفر می

 .)ورزند، در برابر آتش جهنممی
دهند. آن تمامی عاقالن به ايمان به آن گواهی می

باشد و فطرت سالم تسليم ند عقل میچيزی است که نيازم
باشد؛ اگر انسان به روز قيامت ايمان بياورد، آن می

  دکند و بايترک چه چيزی را  ددرک خواهد نمود که باي
باشد، نزد هللا تعالی می چه چيزی را از روی اميد به آنچه

 منمايد که شخصی که به مرددهد. همچنين درک میانجام 
ود ندارد که نصيب خود از عذاب را ظلم نمايد، گريزی وج

شود. کشد و در برابر مردم در روز قيامت قصاص میمی
ی کار خود را ببيند، گريزی نيست که انسان بايد نتيجه

رسد و اگر در پی اگر خير انجام داده باشد، به خير می
شود. تا هر شخصی به شر بوده باشد، گرفتار شر می

ست، پاداش و مجازات داده ی آنچه انجام داده اواسطه
 فمن : فرمايدشود و عدل الهی محقق گردد. هللا تعالی می

  شرا  ذرةٍ  ِمثقال  يعمل  ومن ) 7(  يره  خيرا ذرةٍ  ِمثقال  يعمل 
ای خير انجام داده پس کسی که ذره[الزلزلة] ( )8( يره 
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ای شر انجام داده بيند * و کسی که ذرهباشد، آن را می
  .)بيندباشد، آن را می

دهد، [به غير از فطرت سالم که بر آخرت گواهی می
تواند از آخرت خبر بياورد، زيرا بايد دانست کسی نمی

گردد. ولی ذاتی بعد از مرگ انسان به دنيا باز نمی
باشد و او هللا  وجود دارد که زندگی بعد از مرگ باخبر  می

در دينهای تحريف رفته نيز صحبت از تعالی است. حتی 
عذاب و نعمتهای آخرت وجود دارد. بنابراين در جواب  

- کنند و میکسانی که بر خالف قلبشان، آخرت را تکذيب می
گويی؟» ای که چنين میگويند: «مگر به آن دنيا رفته

گويی وجود ندارد؟» ای که میبايد گفت: «مگر تو رفته
ه است که از آن خبر دارد و کسی از وجود آخرت خبر داد

 باشد].خود آن را آفريده است و او هللا تعالی می
داند، قيامت چه زمانی فرا هيچکدام از مخلوقات نمی

رسد. آن روزی است که پيامبری فرستاده شده و  می
داند، بلکه علم و ای) مقرب زمان آن را نمیهاتفی(فرشته

اص داده است. هللا  آگاهی به آن را هللا تعالی به خود اختص
 قل  مرساها أيان  الساعةِ  عنِ  يسألونك : فرمايدتعالی می

[األعراف:  هو  ِإال  ِلوقِتها يجِليها ال  رِبي ِعند  ِعلمها ِإنما
پرسند که وقت آن چه ی قيامت می(از تو درباره ]187

د پروردگارم است و باشد؟ بگو علم آن فقط نززمانی می
 هللا. سازددر زمان آن، کسی جز او، آن را آشکار نمی

[لقمان:  الساعةِ  ِعلم  ِعنده  ا  ِإن : فرمايدمی سبحانه
 .)به راستی دانش [زمان قيامت] نزد هللا است] (34

 قدر: قضاء وه : ايمان بششم
وده آن است که ايمان آورده شود که هللا تعالی آنچه ب

داند. او احوال بندگان، است و آنچه خواهد بود را می
داند. هللا هايشان را میاعمالشان، اجلهايشان و روزی

]  231[البقرة:  عِليم  شيءٍ  ِبكلِ  ا  أن : فرمايدتعالی می
]  62] [العنکبوت: 115] [التوبة: 75[األنفال: 
هللا سترگ  ، داناست) ال م] (هللا به هر چيزی کا7[المجادلة: 

 هو  ِإال  يعلمها ال  الغيبِ  مفاِتح  وِعنده : فرمايدستايش می
 يعلمها ِإال  ورقةٍ  ِمن  تسقط  وما والبحرِ  البرِ  ِفي ما ويعلم 

 ِكتابٍ  ِفي ِإال  ياِبسٍ  وال  رطبٍ  وال  األرضِ  ظلماتِ  ِفي حبةٍ  وال 
باشد ] (کليدهای غيب، فقط نزد او می59[األنعام:  مِبينٍ 

داند. آنچه در خشکی و درياست و کسی جز او آنها را نمی
جز اين نيست که آن را   دافت داند و هر برگی که میرا می

های زمين و نه تر و نه ای در تاريکیداند و نه دانهمی
آشکار [نوشته شده] خشکی نيست، مگر آن که در کتابی 

همچنين تمامی اين موارد در کتابی نزد او نوشته ، است)
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  ِإمامٍ  ِفي أحصيناه  شيءٍ  وكل : فرمايدشده است. هللا تعالی می
-] (و هر چيزی را در امامی آشکار، شمرده12[يس:  مِبينٍ 
 ِفي ما يعلم  ا  أن  تعلم  ألم  فرمايد:می سبحانههللا ، ايم)

 يِسير  اِ  على ذِلك  ِإن  ِكتابٍ  ِفي ذِلك  ِإن  واألرضِ  السماءِ 
دانی هللا آنچه در آسمان و زمين است ] (آيا نمی70[الحج: 
باشد. اين داند. [تمامی] آن در کتابی موجود میرا می

ار چيزی برای هللا آسان است). همچنين وقتی هللا تعالی خواست
 تعالى هللا. شودفرمايد: «بشو» و آن میشود. به آن میمی
 كن  له  يقول  أن  شيئا أراد  ِإذا أمره  ِإنما: فرمايدمی

] (امر او فقط اين گونه است که وقتی 82[يس:  فيكون 
- فرمايد: «بشو» و آن میشود، به آن میخواستار چيزی می

همان گونه که هر چيزی را به اندازه حانه ، هللا سبشود)
باشد. هللا سترگ قرار داده است، او خالق هر چيزی نيز می

]  9[القمر:  ِبقدرٍ  خلقناه  شيءٍ  كل  ِإنا: فرمايدستايش می
- هللا تعالی می، ايم)(ما هر چيزی را به اندازه آفريده

] (هللا  62] [الزمر: 16الرعد: [ شيءٍ  كلِ  خاِلق  ا : فرمايد
اطاعت از خودش باشد). بندگان را برای خالق هر چيزی می

آفريده است. آن را برای آنها روشن نموده است و آنها 
را به آن امر کرده است و آنها را از نافرمانی خود 

نموده است و آن را برای آنان بيان داشته است.  ینه
قرار داده است که توسط همچنين برای آن قدرت و خواستی 

توانند، اوامر هللا تعالی را انجام دهند و در آن می
شوند و ها کنند و يا مرتکب نافرمانی بنتيجه ثواب کس

  .گردندمستحق عذاب 
آورد، امور ذيـل وقتی انسان به قضا و قدر ايمان می

 : يابدبرای او تحقق می
-مـی ی او بر هللا تعـالیدر انجام اسباب، تکيه -1
داند که سـبب و مسـبب، هـر دو بـر زيرا او می؛ شود

 . باشداساس قضا و قدر هللا تعالی می
تی جان و اطمينان خاطر قلب؛ زيـرا وقتـی راح -2
داند که هر امری بر اساس قضا و قدر هللا تعـالی او می

آيد، نبودش غيـر ممکـن باشد و آنچه از آن بدش میمی
باشـد]  تعـالی مـیاست [زيرا بر اساس قضا و قـدر هللا

شـود. گيرد و به حکم هللا تعالی راضی مـیجانش آرام می
هيچ کسی بيشتر از کسی که بـه تقـدير ايمـان دارد، 

تـر تر و دارای اطمينان خاطری قویدارای زندگی راحت
 .باشدنمی

رسـد، از خـودش شـگفت وقتی انسان به هدف می – 3
جانـب هللا  از ینعمـت  ،آن نشود؛ زيرا حاصل شدزده نمی
باشد و بر اساس تقدير او خيـر و رسـتگاری تعالی می
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بـه سـبب آن از هللا تعـالی  هدر نتيـج  ،شـودايجاد می
 .نمايدشکرگزاری می

رود و يا امری ناپسند وقتی هدف از دست می – 4
رود؛ تابی او از بين میشود، اضطراب و بیحاصل می

- ه رد کنندهباشد کزيرا آن بر اساس حکم هللا تعالی می
ای برای ای برای امر او وجود ندارد و نقض کننده

باشد. آن اتفاقی است که نبودن آن حکم او موجود نمی
- غير ممکن است. در نتيجه شخص در برابر آن صبر می

-گيرد. هللا تعالی مینمايد و در پی کسب ثواب قرار می
 أنفِسكم  ِفي وال  األرضِ  ِفي مِصيبةٍ  ِمن  أصاب  ما: فرمايد

 يِسير  اِ  على ذِلك  ِإن  نبرأها أن  قبلِ  ِمن  ِكتابٍ  ِفي ِإال 
 ِبما تفرحوا وال  فاتكم  ما على تأسوا ِلكيال ) 22(

[الحديد]  )23( فخورٍ  مختالٍ  كل  يحِب  ال  وا  آتاكم 
روی زمين و در جانهايتان وجود هيچ مصيبتی بر (

[در ، مگر قبل از آن که آن را پديد بياوريم دندار
باشد * تا آن و اين بر هللا آسان میکتابی موجود است] 

ايد، غمگين نشويد و که برای چيزی که از دست داده
ايم، شاد نگرديد و هللا  ی آنچه به شما دادهبه واسطه

 .)داردمیهر پرمدعای فخر فروشی را دوست ن
- زيرا مسلمان میهللا سبحانه؛ کامل بر توكل  - 5

داند که هر نفع و ضرری فقط به دست هللا سبحانه به 
باشد. در نتيجه از قدرِت قدرتمندی صورت يکتا می

- ترسد و از ترس هيچ بشری، کار خير را رها نمینمی
فرموده  ابن عباس رضي هللا عنهمابه  نمايد. پيامبر

 لم  ينفعوك  أن  على اجتمعوا لوِ  األمة  أن  لم واع «: است
 أن  على اجتمعوا ولو  لك  ا  كتبه  قد  ِبشيءٍ  ِإال ينفعوك 
بدان ( 1» عليك  ا  كتبه  قد  ِبشيءٍ  ِإال  يضروك  لم  يضروك 

تو سودی برسانند، هيچ  که اگر امت جمع شوند تا به
رسانند، مگر آنچه را که هللا برای تو سودی به تو نمی 

نوشته باشد و اگر بر فرض محال جمع شوند تا به تو 
رسانند، مگر ضرری برسانند، هيچ ضرری به تو نمی

 .آنچه را که هللا برای تو نوشته باشد)

 .احسانی سوم: همرتب
هللا تعـالی را  فقط يک رکن دارد و آن اين است کـهن آ

بينــی و اگـر  ای عبادت نمايی که گويی او را میبه گونه
وقتـی انسـان . بينـدبينی، او تـو را مـیتو او را نمی

نمايـد، آن همـان  پروردگارش را با اين صفت عبـادت مـی
حاضر شدن نزديکی او در قلب و احساس آن است کـه او در 

 
في  شسنن در رمذي تِ  ، و293، ص 1، جـ شمسند درحمد امام ا )1(

  . 76، ص 4جـ  أبواب القيامة،
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از   پيشگاه وی وجود دارد و اين امر باعـث ايجـاد تـرس
ابهت و عظمت و ترس از گناه و باعث بزرگداشت پروردگار 

گيـرد و  بيشتری صـورت مــی کوشششود. در انجام عبادت می
به خـرج  شود برای نيکويی و کامل بودن آن سختی باعث می

 .دده
در نتيجــه بنــده، پروردگــارش را در هنگــام انجــام 

بيند و او را به حدی نزديک احساس عبادت، مراقب خود می
، بيند. اگر آن برايش سخت بـودکند که گويی او را میمی

بيند، طلب تا ايمان به آن که او وی را میاز او کمک می
برای او تحقق يابد و اين که او از نهـان و آشـکارش و 

از نزد او  بنده باشد و هيچ امردرون و بيرونش مطلع می
 .1ماندپنهان نمی

وردگـارش را رسـد، پروقتی بنده به ايـن منزلـت مـی 
شود. ز او نمیای کسی غير کند و متوجهخالصانه عبادت می

وهش آنهـا ـک مانـد و از ناو در انتظار ستايش مردم نمی
باشـد کـه ترسد و اين وقتی است که برای او کافی مینمی

پروردگــارش از او راضــی باشــد و مــواليش او را ســتايش 
 . نمايد

باشد. او ی میشود که آشکار و نهانش يکاو انسانی می
شـود و بـا ی پروردگارش در خلوت و جمع مـیعبادت کننده

-داند که هللا تعالی از آنچه قلبش پنهان میتمام يقين می
دارد، اطالع دارد و آنچه نفسش او را به آن وسوسه وا می

شود و نزديکـی نگهبان و مراقب قلب او می ،دارد. ايمان
ه اعضـای بـدن او  کند؛ در نتيـج پروردگارش را احساس می

شود و توسط آنهـا عملـی را انجـام  تسليم پروردگارش می
دهد، مگر آن که هللا تعـالی آن عمـل را دوســت داشـته نمی

 . گرددباشد و از آن راضی باشد و تسليم پروردگارش می
د، ديگـر از ـب ياوقتی قلبش به پروردگارش تعلـق مـی

-عالی مـیطلبد و فرياد خواهی او از هللا تمخلوق کمک نمی
کند. زيـرا بـرآورده شـدن  شود و نزد انسانی شکايت نمی

بيند و او را برای کمک کردن می هللا سبحانهنيازش را نزد 
داند کـه ، زيرا او میترسدداند. او از کسی نمیکافی می

هللا تعالی در هر حالی به همراه اوست و او بـرايش کـافی 
را کـه هللا  باشد و نيک ياری رسـانی اســت. هـيچ امـری می

کنـد و بـه  تعالی به او امر نموده باشـد را تـرک نمـی
زيـرا او از هللا  يابـد؛ هللا تعــالی ارتکـاب نمـی نافرمانی

داند که امر او را ناديده نمايد و زشت میتعالی شرم می
شـود بگيرد و به نهی او عمل کند. او متجاوز از حق نمی

گيرد؛ زيـرا نمايد و حق او را نمیو به مخلوقی ظلم نمی
داند که هللا تعالی بر آن اطـالع دارد و هللا سـبحانه بـر می

 
  . 128جامع العلوم والحكم، ص  نگاه شود به) 1(
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او . دهـداساس اعمالش او را مورد حساب و کتاب قرار می
داند پردازد؛ زيرا میبر روی زمين به فساد و تباهی نمی

آنچه در آن قرار دارد از خيرات پادشاهی هللا تعـالی بـه 
ی حـاجتش از آن  ازهباشد. در نتيجه به انـدمخلوقاتش می

دارد و بــرای آن کـه پروردگـارش آن را بـرای او بر می
 . نمايدمهيا ساخته است، او را شگرگزاری می

* * * 
آنچه برای شما ذکر شد و به پيشگاه شما در اين 
-کتاب عرضه شد، جز امور مهم و ارکان باعظمت اسالم نمی
ها  باشند. وقتی بنده به اين ارکان ايمان بياورد و آن

شود. البته بايد توجه داشت را انجام دهد، مسلمان می
دين و دنيا، عبادت  –همان گونه که بيان شد  –که اسالم 

باشد که باشد. آن نظامی الهی میو  راه و روش زندگی می
در قانون گذاری آن، هر آنچه را که فرد و امت به طور 
کامل در مجاالت زندگی اعتقادی، سياسی، اجتماعی و 

-را به صورت تام پاسخ می منيتی به آن احتياح دارندا
يابد انسان در آن قواعد، اصول و احکامی را می.. دهد.

دهد. از کرامت واجب نظم می که به صلح و جنگ و حقوقِ 
کند و انسان، پرنده، حيوان و محيط حول او محافظت می

برای او حقيقت انسان، زندگی، مرگ و رستاخيز بعد از 
سازد. همچنين در آن راه و روشی کامل وشن میمرگ را ر

يابد. به مانند آن را در رفتار با انسانهای اطرافش می
[البقرة:  حسنا ِللناسِ  وقولوا: فرمايدمی تعالى که هللا

-می  تعالىهللا، ] (و با مردم به نيکی سخن بگوييد)83
] (و  134 [آل عمران: الناسِ  عنِ  والعاِفين : فرمايد

-می تعالىهللا ، نمايند)[پرهيزگاران] مردم را عفو می
 اعِدلوا تعِدلوا أال  على قومٍ  شنآن  يجِرمنكم  وال : فرمايد

دشمنی با قومی شما را  ] (8[المائدة:  ِللتقوى  أقرب  هو 
به جرم وادار نکند، تا آن که عدالت را رعايت نکنيد، 

 . )تر استت پيشه کنيد که آن به تقوا نزديکعدال
 السيِئة  أحسن  ِهي  ِبالِتي ادفع فرمايد: [همچنين می
 ].)بدی را به نيکوترين شکل پاسخ بده] (96[المؤمنون: 

نيکوست بعـد از آن کـه مراتـب ايـن ديـن را بيـان 
داشتيم و ارکان هر مرتبه را که ذکر کـرديم، بـه طـور 

 .های آن نيز ياد کنيمنيکی خالصه از

 :1اسالمهای از نيکی

 
الدرة ی اين بند نگاه شود به ) برای اطالعات بيشتر درباره1(

سعدي  عبدالرحمنالمختصرة في محاسن الدين اإلسالمي، تأليف شيخ 
 محاسن اإلسالم تأليف شيخ عبدالعزيز سلمان. رحمه هللا، و
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ماند و و برای های اسالم ناتوان میقلم از بيان نيکی
ادعای به بيان فضايل اين دين وفای به عهدی  باقی 

باشد که اين دين، همان دين ماند. آنچه است اين مینمی
باشد. همان گونه که چشم قابل می تعالى هللا سبحانه و

باشد و علم بشر به آن فتن به هللا تعالی نمیاحاطه يا
باشد، به همين ترتيب دين هللا سبحانه چيزی نيست محيط نمی

گفته  . ابن قيم رحمه هللاکه قلم به توصيف آن احاطه يابد
، امتی «اگر در حکمت دارای فخر اين دين استوار: است
گرا و شريعت محمدی که بيان عبارت کامل بودن آن حق

باشد و توصيف نيکويی آن قابل درک نيست و یممکن نم
اگر جمع شوند و در يک فرد قرار گيرند ، عقلهای عاقالن

و   تفکر و تأمل صورت گيرد در آن رسد،به باالی آن نمی
برای اين کار عقلهای کامل و با فضليت مورد استفاده 

- قرار گيرند و همگی به فضيلت آن گواهی دهند، ديده می
تر دنيا راهی کاملتر و بزرگتر و باعظمتشود که در اين 

از آن وجود ندارد... اگر رسولی برای اثبات آن نيايد، 
برهان، معجزه و گواهی بر آن است  ش به تنهايیآن خود

باشد. تمامی آن گواهی به کمال که از جانب هللا تعالی می
احسان، ت و نيکوکاری و رحم ت، وسعتكمال حكم، علم
دانش به شروع و انتهای ، ن و آشکاره داشتن به نهااحاط

باشد. آن از بزرگترين نعمتهای هللا تعالی [هللا تعالی] می
باشد که بر بندگانش ارزانی داشته است. هيچ نعمتی می

بزرگتر از اين وجود ندارد که آنها را به آن هدايت 
نمايد و آنها را از اهل آن قرار دهد و برای آنها به 

نهد ن  دليل  بر بندگانش منت میآن راضی شود؛ به همي
 من  لقد : فرمايدکه آنها را بدان هدايت کرده است و می

 يتلو أنفِسِهم  ِمن  رسوال  ِفيِهم  بعث  ِإذ  المؤِمِنين  على ا 
 وِإن  والحِكمة  الِكتاب  ويعِلمهم  ويزِكيِهم  آياِتهِ  عليِهم 
به ] (164[آل عمران:  مِبينٍ  ضاللٍ  لِفي قبل  ِمن  كانوا

ای از راستی هللا بر مؤمنان منت نهاده است که فرستاده
خودشان را در بين آنها مبعوث نمود تا آيات او را 
برای آنها بخواند و آنها را تزکيه دهد و به آنها 

آن   کتاب و حکمت بياموزد و اين در حالی است که قبل از
او برای معرفی به بندگانش ، )در گمراهی آشکاری بودند

و ياد آوری عظمت نعمتش و برای آن که شگرگزاری آنها 
-را بر انگيزد که آنها را به آن هدايت نموده است، می

] (امروز 3[المائدة:  ِدينكم  لكم  أكملت  اليوم : فرمايد
دين معنا که دين [ب .دين شما را برای شما کامل نمودم)

کامل شد و تمام شد و نه اين که کسی انتخاب شده است 
 کند].که دين شما را کامل می
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باشد ی هللا تعالی به دليل اين دين، اين میررگزاکاز ش
 :های آن را ياد کنيمکه قسمتی از نيکی

 : تعالی است دين هللا آن - 1
ه دينی است که هللا تعالی برای خودش بـه آن راضـی شـد

و بـه   است و رسـوالنش را بـرای آن مبعـوث نمـوده اسـت
مخلوقات امر نموده است تا توسط آن او را عبادت کنند. 

باشد، بـه همـين همان گونه که خالق به مخلوق شبيه نمی
بـا قـوانين مخلوقـات و  –همان اسـالم  –ترتيب دين او 

ه سبحانه ـب باشد. همان گونه که هللا اديان آنها شبيه نمی
شود، به همين ترتيب بـرای ديـن او توصيف می مطلقكمال 

نيز کمال مطلق وجـود دارد و دارای قـوانينی اسـت کـه 
نمايد و آنها را بـه  زندگی و آخرت انسانها را اصالح می

حقوق خالق خودشان سبحانه و اموری که بر بندگان نسـبت 
باشد و حقوقی کـه بعضـی نسـبت بـه به هللا تعالی واجب می

 .سازدارند، آشنا میبعضی ديگر د
 : فراگير بودن آن – 2

های اين دين فراگير بودن آن بـر ترين نيکیراز آشکا
ي فرطنـا مـافرمايـد: باشد. هللا تعالی مـیهر چيزی می  فـِ

] (ما هيچ چيز را در کتـاب 38[األنعام:  شيءٍ  ِمن  الِكتابِ 
ه  ی هر چيـزی کـه ـب اين دين درباره، فروگذار ننموديم)

خالق ارتباط دارد نيز فراگير است و آن شامل اسمهای هللا 
باشد. همچنـين شـامل تمـامی  تعالی، صفات و حقوق او می

د و شـامل  نباـش ی است که بـه مخلـوق مربـوط مـیهايچيز
باشد. اين  با ديگران می تعامل خالق وقوانين، تکاليف، ا

دين به اولين نفرات تا آخرين نفرات، مالئک، پيـامبران 
ی آسـمان، زمـين، فلکهـای رسوالن احاطه دارد. درباره و

گويد. سبب  سخن مینجومی، درياها، درختان و تمامی جهان 
نمايـد. آفريدن آنها و نهايت و غايت آنها را ذکـر مـی

نمايــد و آتـش  همچنين از بهشت، جايگاه مؤمنان ياد مـی
 .نمايدجهنم و نهايت کافران را ذکر می

 : دهدارتباط می القخه برا  مخلوقآن  – 3
هر ملتی اختصـاص بـه ايـن دارد کـه  دين باطل وهر 

مـرگ،  تکند و ايـن در حـاالانسان را به انسان متصل می
باشد. تا آنجا که گـاهی بـه ضعف، ناتوانی و بيماری می

دهد که صدها سال است، وفات کرده است انسانی ارتباط می
ديـن اسـالم لی ... وو تبديل به استخوان و خاک شده است

ن را مسـتقيم بـه خـالقش به اين اختصاص دارد که انسـا
کنـد و نـه از  د و نه از کشيشی استفاده مـیدهاتصال می

آن اتصال مستقيم بين مخلـوق ؛ پيری و نه از شخص مقدسی
دهـد و باشد. عقل را به پروردگارش اتصال مـیو خالق می

-مـی نمايد و باالگيرد و رشد میدر نتيجه از او نور می
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نمايد و از نااسـتواری و کـوچکی رود و کمال را طلب می
کند. در واقع بايد گفت: هر قلبی که بـه خود را جدا می

تـر خالقش ارتباط داده نشود، او از چهارپايـان گمـراه
 . است

وجـود دارد باعـث خـالق مخلوق و بين  ی کهاتصالآن 
و  او را بشناسـد از ی هللا تعــالیشود تا مخلوق خواستهمی

کنـد را در نتيجه مسائلی که رضايتمندی او را حاصل مـی
بفهمد و در طلب بدسـت آوردن آن بکوشـد و مســائلی کـه 

شود را نيز متوجه شود و از آن خودداری باعث خشم او می
 . کند

و  مخلــوق ضــعيفت و مــ عظاببــين خــالق  یاتصــالآن 
شود کـه مخلـوق از باشد و در نتيجه باعث مینيازمند می

طلب کمک، ياری و توفيق يـافتن نمايـد. همچنـين  خالقش 
گـران و بيهـودگی ی توطئهشود تا خالق از توطئهباعث می

 . شياطين به او پناه ببرد
 : وجود مصلحتهای دنيوی و اخروی در آن – 4

دين اسالم بر اساس مراعات مصلحتهای دنيا و آخـرت و 
 . کامل نمودن اخالق واال، بنا شده است

وجـوه آن را روشـن  ايـن شـرع: تآخری تهابيان مصلح
ی ابهــام قـرار نموده اسـت و چيـزی از آن را در پـرده

نداده است. بلکه آن را شرح داده است و واضح گردانـده 
است تا چيزی از آن مجهول نماند و به نعمتهای آن وعده 

 . داده است و برای عذاب آن وعيد مقرر نموده است
 تعالی در اين دين هللادنيوي: تهای لحمصبيان در مورد 

قوانينی را قرار داده است کـه توسـط آن ديـن انسـان، 
 . شودنفسش، مالش، نسبش، ناموسش و عقلش حفظ می

به آن چه در امور ظاهری و : واال بيان اخالقدر مورد 
های اخالق ها و پستیچه باطنی امر نموده است و از پليدی

ت، پاکی، پـاک نهی کرده است. از اخالق واالی ظاهری نظاف
ها و توصيه بـه پـاک نمـودن و ها و چرکیبودن از پليدی

باشد، همچنين امور خبيـث بــه ماننـد  نيک کردن ظاهر می
نوشيدن شراب، خوردن مردار، خون و گوشـت خـوک را زنا، 

چيزهای پـاک امـر کـرده  نحرام نموده است. آن به خورد
 . است و از اسراف و حيف و ميل کردن نهی نموده است

در مورد نظافت باطنی اين گونه است کـه نفـس را از 
گرداند و آن را بـا اخـالق سـتايش اخالق نکوهيده پاک می

دهـد. اخـالق نکوهيـده ماننـد:  شده و پاک شده زيور مـی
بند و باری، خشم، حسادت، خساسـت در انفـاق،  دروغ، بی

خفت نفس، دوست داشتن جاه، دوست داشتن دنيا، تکبر، به 
باشـند. اخـالق سـتايش شـده از خود و ريا می شگفت آمدن

مانند: خوش اخالقی، معاشرت نيکو بـا مخلوقـات و نيکـی  
کردن به آنها، عدالت، فروتنی، راستگويی، کرامت نفـس، 
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بخشش، توکل بر هللا تعالی، اخالص، ترس از هللا تعالی، صبر و 
 . 1باشندشکرگزاری می

 : آسان و ممکن بودن – 5
کند، آسانی در ه اين دين را جدا میاز ديگر صفاتی ک

در هر يک از شعائر آن آسانی وجود دارد و هـر ؛ آن است
فرمايد: باشد. هللا تعالی میمی و ممکن عبادتی از آن آسان

حرجٍ  ِمن  الِدينِ  ِفي عليكم  جعل  وما  :و بـرای  ]78[الحج)
 اولـين آسـانی و ، شما در دين تنگی قرار نـداده اسـت)

خواهـد بـه ايـن امکان پذير بودن است که وقتی شخصی می
بشـری يـا اعتـراف بـه  کـردن دين داخل شود، به واسطه

احتياجی ندارد. بلکه تمامی چيزی که بـر او  خود گذشته
باشد، اين است که پاک و نظيف شود و گواهی دهد واجب می

ای جز هللا تعالی وجـود نـدارد و ستش شوندهرکه معبود و پ
باشد. همچنين بايد به معنای  ی هللا متعال میفرستاده محمد

 . آن اعتقاد داشته باشد و به مقتضای آن عمل کند
باشد. وقتی بعد از آن تمامی عبادات آسان و ممکن می

ی اعمال او شود، در پروندهکند يا مريض میانسان سفر می
شود که در حالت سالم بودن و مقيم همان چيزی نوشته می

انجام داده است. بلکه زندگی مسلمان آسان و با  بودن
شود. بر خالف زندگی کافر که اطمينان خاطر انجام می
باشد. مرگ مؤمن نيز اين گونه دارای تنگی و سختی می

-ای که از ظرفی خارج میباشد. روح او به مانند قطرهمی
: فرمايدآيد. هللا تعالی میشود، از بدن او بيرون می

 عليكم  سالم  يقولون  طيِبِين  المالِئكة  تتوفاهم  الِذين 
] (کسانی که 32[النحل:  تعملون  كنتم  ِبما الجنة  ادخلوا

-دهند. [به آنها] میمالئک به پاکی آنها را وفات می
ی آنچه گويند: «سالم و سالمتی بر شما باشد، به واسطه

توسط  كافراما  ،)»د به بهشت داخل شويدداديانجام می
د و آنها او را شوی سنگدل و سرسخت وفات داده میمالئک

-دهند. هللا تعالی میمورد آماج شالقهای خود  قرار می
 الموتِ  غمراتِ  ِفي الظاِلمون  ِإذِ  ترى ولو : فرمايد

 تجزون  اليوم  فسكم أن  أخِرجوا أيِديِهم  باِسطو والمالِئكة 
 وكنتم  الحقِ  غير  اِ  على تقولون  كنتم  ِبما الهونِ  عذاب 
اش ستمگران را ای ک] (93[األنعام:  تستكِبرون  آياِتهِ  عن 

ديدی که مالئک دستهايشان را به سوی  های مرگ میدر سختی
- گويند: «پس اگر میآنها میکنند [و به آنها دراز می

خواری بيرون  توانيد،] امروز خودتان را از عذابِ 
ی ی آنچه به ناحق است که دربارهبياوريد. اين به واسطه

 
) انظر اإلعالم بما في دين النصارى من الفساد واألوهام، 1(

  . 445-  442للقرطبي ص 
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-ی آن است که] از آيات و نشانهگفتيد و [به واسطههللا می
  ترى  ولو : فرمايدمی تعالى هللا، )ورزيديد»های او تکبر می 

 وجوههم  يضِربون  المالِئكة  كفروا الِذين  ىيتوف  ِإذ 
(ای کاش ] 50[األنفال:  الحِريقِ  عذاب  وذوقوا وأدبارهم 

دهند را کافران را هنگامی که مالئک آنها را وفات می
ند و [به زنديدی، بر صورتهايشان و پشتهايشان میمی

 .)چشيدش را بگويند:] عذاب آتآنها می
 :تلاعد - 6

تنها کسی که قوانين اسالمی را وضع نموده است، همان 
باشـد. او کسـی اسـت کـه تمـامی هللا تعالی به تنهايی می

مخلوقات را آفريده است. سفيد و سياه و همچنين مذکر و  
مؤنث. همگی آنها در پيشگاه حکم او، عدالت او و رحمـت  

ی چيـزی را باشند. برای هـر مـذکر و مـؤنثاو يکسان می
باشد. غير ممکن است کـه  قرار داده است که مناسب او می

کند يا  یبانيشريعت اسالمی مردان را در برابر زنان پشت
زنی را برتر بداند و به مردی ظلم نمايـد. يـا آن کـه 
اموری را به انسان سـفيد پوســت اختصـاص دهـد و آن را  

ه  ی در پيشـگانسان سياه پوست ممنوع گرداند. همگبرای ا
شريعت هللا تعالی يکسان هستند و فرق بـين آنهـا جـز بـا  

[البته اين نبايد فقط يـک ادعـا   .شودتقوا سنجيده نمی
باشد و شخص حکومت خود را از روی عدل هللا تعالی بداند و 
در کوچکترين امور مملکت خـود بـه قـرآن و سـنت رجـوع 

   ننمايد].
 : از بدینهي  وه نيکی امر ب - 7

- مل مزيتی شريف و خصوصـيتی بـزرگ مـیعت شاياين شر
باشـد. بـر باشد. آن فقط امر به نيکی و نهی از بدی می

هر مسلمان مرد و زن بالغ و عاقلی واجـب اسـت تـا بـر 
اساس توان خود امر و نهی نمايد و آن بـر حسـب مراتـب 

باشد. آن اين است که با دستش امر و نهـی امر و نهی می
و اگر نتوانست باقلبش.  نمايد و اگر نتوانست با زبانش

شوند. بر هر به اين ترتيب تمامی امت نگهبان يکديگر می
فردی واجب است تا در برابر کسـی کـه در انجـام نيکـی 

شـود، او را بـه نيکـی کند يا مرتکب بديی میکوتاهی می
امر نمايد و از بدی نهی کند. يکسان اسـت کـه آن شـخص 

اس توان خود آن حاکم باشد يا  زيردست بلکه بايد بر اس
را انجام دهد و آن بايد بر اساس ضوابط شرعيی باشد که 

 . انددر دين بيان شده
بر هر فردی بـر  –دانيد همان گونه که می –اين امر 

باشـد. در حـال حاضـر بسـياری از  اساس توانش واجب مـی
کنند کـه بـرای  نظامهای سياسی معاصر به اين افتخار می

اند که مراقـب عمـل  جاد نمودهاحزاب مخالف خود فرصت اي
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د و از وسايل رسمی برای آن استفاده کننـد. نحکومت باش
[اين در حالی است که در اسالم خصوصـا در زمـان خلفـای 

شد که حکومت را به نيکی  راشدين به مردم اجازه داده می
 . امر کنند و از بدی نهی نمايند]

هيم باشد. اگـر بخـواهای اسالم می اين قسمتی از نيکی
ر آن را کامل کنيم، بايد در برابر هـر شـعائر آن و ـه 

ف نمـاييم و آنچـه از واجب آن و هر امر و نهی آن وقـو
حکمتهای واال، قانون گذاری محکم، نيکی رساندن و کمـال  

نظری که در آن وجود دارد را بيان کنيم. کسی کـه در بی
اين قوانين تفکر نمايد به علم يقين خواهد دانسـت کـه 

باشد و آن حقی است که هيچ شـکی جانب هللا تعالی می آن از
در آن وجود ندارد و هدايتی است که گمراهـی در آن راه 

 .ندارد
پس اگر خواستيد که رو به سوی هللا تعالی نماييد و از 
ديــن او تبعيــت کنيــد و پيــرو پيــامبران و رســوالن او 

باشــد و باشــيد، درب توبــه در پيشــگاه شــما بــاز مــی
شما بسيار آمرزنده و مهربان اسـت و شـما را پروردگار 

خواند که رو به سوی او نماييد تـا شـما به اين فرا می
 .   را بيامرزد

  ه:توب
 وخيـر  خطـاء  آدم  ابـنِ  كـل «: فرمـوده اسـت پيامبر
ی فرزندان آدم بسيار خطاکار  (همه 1»التوابون  الخطاِئين 

ر خطاکـار همـان شـديدا توبـه باشند و بهترين بسـيامی
باشـد و در  باشد). انسان دارای نفسی ضعيف مـیکننده می

شود. او توانايی مقابله همت و تصميم خود ضعيف ظاهر می
با گناهانش و خطاهايش را ندارد، در نتيجه هللا تعالی از 

تخفيف داده است و درب توبه را بـرای او روی رحمتش به 
توبه آن است که گناه به علت  . حقيقتاو باز گشاده است

اش ترک شود و آن از روی ترس از هللا تعـالی و اميـد زشتی
باشد. بنده بايد از آنچه به بندگانش وعده داده است می

کوتاهيی که انجـام داده اسـت، پشـيمان گـردد و کوشـش  
نمايد تا دوباره به آن امر ترک شده، باز نگردد و خود 

. 2ال صـالح را انجـام دهـدی اعمرا مهيا سازد تا بقيه
بينيـد، آن عملـی قلبـی بـين بنـده و همان گونه که می

باشد. نه در آن خسـتگی وجـود دارد و نـه پروردگارش می
 .باشـدسختی و نه انجام عملی سخت؛ آن فقط عمل قلب مـی

 
في أبواب  شسنن دررمذي ، تِ 198، ص 3، جـشمسند درحمد امام )ا1(

  .491ص ، 4كتاب الزهد، جـ درابن ماجه ، 49، ص4صفة القيامة جـ
  .اندکصرف ا ت، ب76لمفردات في غريب القران، ص ) ا2(
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ی وجود دارد و خودداری شما از  از گناهانی که در آينده
 . 1شودراحتی می کند و موجبترک [عمل صالح] را منع می

احتياجی وجود ندارد که توبه بـه دسـت بشـری ديگـر 
ی شـما آشـکار شـود و  انجام گيرد و باعث شود تا مسأله

پرده از آن برداشته شود و ضعف شما مورد بهره بـرداری 
قرار گيرد؛ آن فقط مناجاتی بين شما و پروردگار شما و   

در باشـد و طلب آمـرزش از او و طلـب هـدايت از او مـی
 .پذيردی آن توبه شما را مینتيجه

در اسالم گناهی ارثی وجود ندارد و رهايی با انتظار 
گيرد. همـان گونـه کـه شخصـی  موجودی از بشر انجام نمی

که به اسالم هدايت شده بـود و نـام او نمساوي و يهودي 
ام در جايی از قرآن بود گفته است: «نتوانستهسد امحمد 

» (رهايی يافتن) الخالصيازی به «چيزی بيابم که در آن ن
وجود داشته باشد. زيرا در اسالم گناهی وجود ندارد کـه 
به ارث رسيده شده باشد و در در راه فرد و بازگشـت او 
قرار داده شده باشد. [بلکـه در اسـالم] آن ايـن گونـه 

] (برای انسان 39[النجم:  سعى ما ِإال  ِلِإلنسانِ  ليس است: 
از ، [برای آن] کوشش نموده است، وجود نـدارد) جز آنچه

انسان خواسته نشده است تا قربانيی تقديم کند يا خودش 
را بکشد تا درب توبه برای او باز شود و از خطای خـود 

: فرمايـدمی تعالىه همان گونه که هللا ک، بل2رهايی يابد»
 أخرى ِوزر  واِزرة  تِزر  وال :15سـراء: ] [اإل164 [األنعـام [

ای بار [گناه] ديگری ] (حمل کننده7] [الزمر: 18[فاطر: 
 .کند)را حمل نمی

آثار و نتـايجی  [و توجه به گناه نکردن] برای توبه
 :کنيموجود دارد که قسمتی از آنها را ياد می

بنــده وســعت بردبــاری هللا تعــالی [در تحمــل  – 1
و را گناهان او] و بزرگواری پوشاندن گناهان توسط ا

- شناسد. اگر هللا تعالی برای گناه زود مؤاخـذه مـیمی
نمود و ديگـر نمود، او را در بين بندگانش نابود می

زندگی راحتی نداشت، بلکه او به بزرگی خود آن گناه 
سازد و اش آن را پنهان میپوشاند و با بردباریرا می

-به او با دادن قدرت، نيرو و رزق و روزی کمـک مـی
 .کند

فهمـد شناسد و مـینده حقيقت نفس خود را میب – 2
کند. آن فقط چيزی اسـت که نفس بسيار به بدی امر می

زند و آن دليلی که از آن خطا، گناه و کوتاهی سر می
هـای بر ضعيف بودن نفس و ناتوانی در صبر بـر شـهوت

ی فهمد که او حتی به اندازهباشد. همچنين میحرام می
 

  .116ابن قيم ، ص از ) الفوائد ، 1(
  .اندکتصرف ا ، ب140سد، ص ا) الطريق إلى اإلسالم، محمد 2(
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تعـالی بـرای تزکيـه دادن و  يک چشم بهـم زدن از هللا
 .گرددنياز نمیهدايت نفسش بی

ه را قانونی قرار داد تا توسط سبحانه توبهللا  – 3
های خوشبختی بنده ايجاد گردد و آن آن بزرگترين سبب

باشد. پناه بردن به هللا تعالی و کمک خواستن از وی می 
همــان گونــه کــه باعــث ايجــاد انــواع دعــا، زاری، 

س نيازمندی، محبت، ترس، اميد و نزديک التماس، احسا
شود. همـان نزديکـی خاصـی کـه شدن نفس به خالقش می

بدون توبه و پناه بردن بـه هللا تعـالی امکـان پـذير 
 .باشدنمی

ی شخص توسط هللا شود تا گناهان گذشتهباعث می – 4
 ِللِذين  قل : فرمايدتعالی آمرزيده شود. هللا تعالی می

]  38[األنفال:  سلف  قد  ما لهم  يغفر  ينتهوا ِإن  كفروا
ورزند، بگو: «اگر [کفر خود به کسانی که کفر می(

ی [آنها] برايشان آمرزيده را] پايان دهند، گذشته
 .)شودمی

ها های انسان به نيکیگردد تا بدیباعث می – 5
 وآمن  اب ت  من  ِإال : فرمايدتبديل شوند. هللا تعالی می

 حسناتٍ  سيِئاِتِهم  ا  يبِدل  فأولِئك  صاِلحا عمال  وعِمل 
مگر کسی که توبه نمايد و عمل صالح ] (79[الفرقان: 

هايشان را انجام دهد. آنان [کسانی هستند که] هللا بدی
 .)نمايدها تبديل میبه نيکی

ی آنها به وقت –انسان در مقاب هم جنس خود  – 6
 –نمايند کنند و در برابر او لغزش میاو بدی می

نمايد که دوست دارد هللا تعالی در همان رفتاری را می
- بدی نمودن او و لغزشش و گناهانش با او رفتار می

باشد. وقتی نمايد؛ پاداش و مجازات از جنس عمل می
نمايد، به همين ترتيب چنين رفتاری با مردم می

نمايد. هللا او اين گونه رفتار می پروردگارش با
سبحانه در برابر بدی نمودن و گناه کردن آن بنده، 

او با ، همان گونه که دنمايرفتار می با نيکوکاری
 .نمايدبدی نمودن مردم اين گونه رفتار می

که نفس دارای لغزشهای بسيار و عيوب  همدفمی – 7
لوقات گيری از مخباشد، پس واجب است تا در عيبمی

خودداری صورت گيرد و اين که شخص به جای آن که در 
ول عيوب ديگران تفکر نمايد، به اصالح نفس خويش مشغ

 .1شود
ی مردی به پايان اين بند را با آگاه نمودن درباره

آمد و گفت: «ای رسول هللا! نياز  رسانم که نزد پيامبرمی
 

  .358،370ص  1مفتاح دار السعادة، جـ  نگاه شود به) 1(
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ده ام، مگر آن که به من عطا شبزرگ و کوچکی نداشته
أليس تشهد أال إله سه مرتبه] فرمود: « است». [پيامبر

دهی که هيچ » (آيا گواهی نمیإال هللا، وأن محمدا رسول هللا
ی برحقی جز هللا وجود ندارد و محمد معبود و پرستش شونده

ذاك يأتي على «: فرمود. بله: ی هللا است؟) گفتفرستاده
در ، ست)» (به اين علت آن [به تو] داده شده اذاك

» فإن هذا يأتي على ذلك كله«: روايتی ديگر آمده است
(تمامی اين چيزی [که به تو] داده شده است، برای آن 

 .1)باشدمی
رسيد  در روايتی ديگر آمده است که او نزد رسول هللا

ی مردی که به گناهان زيادی مرتکب و گفت: «نظرت درباره
بزرگ و کوچکی  شود چيست و اين در حالی است که نيازمی

شود، آيا برای او توبه ندارد، مگر آن که برآورده می
- » (آيا مسلمان شدهأسلمت  فهل باشد؟» فرمود: «الزم می

ی دهم که معبود و پرستش شوندهگواهی می«گفت:  )؟ای
شريک است و تو برحقی جز هللا وجود ندارد و يکتا و بی

 الخيراتِ،  تفعل ,  عم ن «: باشی» فرمودی هللا میفرستاده
» (بله، كلهن  خيراتٍ  لك  ا  فيجعلهن  السيِئاتِ، وتترك 

ها را ه و بدید[توبه الزم دارد] امور خير را انجام ب
رها کن، هللا تمامی [آنها را] برای تو به خيرات تبديل 

- ين گونه میها و فجور من نيز اگفت: پليدی. نمايد)می
» (هللا بزرگترين است كبراهللا « گفت:. »نعم شود؟ فرمود: «

دائما هللا اکبر . يا هللا بزرگتر از آن است که توصيف شود)
 .2گفت، تا آن که از چشمها پنهان شد

ی برد و توبهاسالم آوردن ماقبل خود را از بين می
ر کند، همان گونه که دصادقانه، ماقبل خود را پاک می

 .اين امر به ثبت رسيده است حديث صحيح از پيامبر

 ت کسی که به اسالم التزام نداشته باشد:عاقب
همان گونه که در اين کتاب برای شما روشن شد که 

باشد و آن دين حق است و آن اسالم همان دين هللا تعالی می

 
المعجم األوسط  در، طبراني 155، ص 6، جـ شمسند دريعلى بوا )1(

المختارة جـ در ، ضياء 201، ص 2الصغير، جـ  ، و132، ص7ـ ج
[هيثمی] در ، باشدمی صحيح آن : سندگفته است ، و5،151،152

 بزار و  بويعلى وآن را ا: گفته است 83، ص 10المجمع جـ 
آنها ثقه  رجال واند روايت کردهاألوسط  الصغير ودر طبراني 

  باشند.می
 در، طبراني 188، ص 5المثاني، جـ  اآلحاد و دربي عاصم اابن  )2(

و گفته  32، ص 1لمجمع جـ در اهيثمي ، 314، وص53، ص7الكبير جـ
 ،جال بزاراند و رروايت کردهبزار  طبراني وآن را : است

- ه میو ثقا بي نشيط و ا، غير محمد بن هرون هستند صحيحرجال 
  .باشد
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، انددينی است که تمامی پيامبران و رسوالن آن را آورده
يز اجری باعظمت در دنيا و آخرت برای کسی هللا تعالی ن

قرار داده است که به آن ايمان بياورد و به کسی که به  
 .آن کفر بورزد، عذابی شديد را وعيد داده است

مالک اين جهان  که هللا تعالی همان خالق واز آنجا 
باشد و تمامی آن در تصرف اوست و تو ای انسان می

تو را آفريده است و  باشی.مخلوقی از مخلوقات او می
تمامی آنچه در اين جهان وجود دارد را مسخر تو نموده 
است و برای تو دينش را قانون قرار داده است و تو را 
به تبعيت از آن امر نموده است؛ پس اگر ايمان بياوری 
و از آنچه تو را به آن امر نموده است، اطاعت کنی و 

نمايی، با از آنچه تو را نهی نموده است، خودداری 
ی هللا تعالی به آنچه در آخرت از نعمتهای بسيار وعده

ای. همچنين در دنيا به دائمی وجود دارد، رستگار شده
ی انواع نعمت خوشبخت خواهی شد. در اين حالت است واسطه

-يافته که تو شبيه به کاملترين مخلوق در عقل و تزکيه
 شوی و آنها همان می ترين مخلوق در نفس و جان

 .پيامبران، رسوالن، صالحان و مالئک مقرب هستند
ولی اگر کفر بورزی و از پروردگارت نافرمانی کنی؛ 

شوی و در معرض خشم و عذاب در دنيا و آخرت زيانکار می
گيری. در اين حالت هللا تعالی در دنيا و آخرت قرار می

ترين آنها و عقلترين مخلوقات و بیاست که به خبيث
شوی. آنها همان فسها و جانها شبيه میترين نمنحط

. اين حالت شيطانها، ستمگران، مفسدان و طاغوتها هستند
 .کلی دارد

 
 :شود. آنهابرای شما بعضی از عواقب کفر شرح داده می

 : ترس و عدم امنيت – 1
اند و از هللا تعالی به کسانی که به او ايمان آورده

جود ترس در زندگی کنند، وعده به عدم ورسوالنش تبعيت می
 الِذين : فرمايددنيوی و آخرت داده است. هللا تعالی می

 وهم  األمن  لهم  أولِئك  ِبظلمٍ  ِإيمانهم  يلِبسوا ولم  آمنوا
اند و کسانی که ايمان آورده] (82[األنعام:  مهتدون 

شان ايمانشان با ظلمی(شرکی) نياميخته است، آنان براي
هللا تعالی  ،)امن خواهد بود و آنان هدايت يافتگان هستند

باشد. او مالک تمامی همان ايمن دهنده و نگهبان می
ای را دوست آنچه است که در جهان وجود دارد. اگر بنده

بخشد و بدارد، به او امن، آرامش و اطمينان خاطر می
اگر شخصی به او کفر بورزد اطمينان خاطر و امن را از 

گيرد. در نتيجه او را در مسير بازگشت به آخرت او می
ها در يابيد و او برای خودش از آفات و بيماریترسان می
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ای زندگی او وجود هراس خواهد بود و از آنچه در ادامه
در نتيجه در صدد بيمه نمودن ؛ دارد، در ترس خواهد بود

آيد و اين از روی عدم خودش و آنچه مالک آن است بر می
 .باشدامنيت و عدم توکل بر هللا تعالی می

 : زندگی تنگ – 2
هللا تعالی انسان را آفريده است و برای او تمامی 

ی او از جهان را مسخر نموده است. برای هر مخلوقی بهره
را به حالتی  رزق و عمر را قرار داده است. شما پرنده

-بينيد که صبحگاه برای رزق و روزی از النه بيرون میمی
گيرد. يابد و آن را به منقار میآيد و رزق خود را می

کند. با زيباترين ای ديگر حرکت میای به شاخهاز شاخه
دهد. انسان نيز مخلوق از مخلوقات صداها آواز سر می

است که رزق و اجل او مشخص شده است. اگر به پروردگارش 
ايمان بياورد و در دين او اسقامت ورزد، خوشبختی و 

-نمايد و اگر نه او را در پستش را به او عطا میآرام
 .دهدترين گذران زندگی قرار می

اگر به پروردگارش کفر بورزد و در برابر عبادت او 
حتی  دهد وطلب تکبر نمايد؛ زندگی او را تنگ قرار می

اگر مالک تمامی وسايل راحتی و انواع کاالهای دنيوی 
-نمايد. آيا نمیمیباشد، مشکالت و غمها را بر او جاری 

بينيد که بيشترين خودکشی در دولتهايی است که برای  
افراد آنها تمامی وسايل رفاهی در نظر گرفته شده 

کنند بينيد که در انواع نعمتها اسراف میآيا نمی 1است؟
دهند تا از زندگی خود بهره و سفرهای بسياری انجام می

و دارای نمايد، اببرند؟ کسی که اين چنين اسراف می
باشد و او در خود تنگی و قلبی خالی از ايمان می

کند و برای بر طرف کردن اين اضطراب اختناق را حس می
طلبد. از انواع وسايل برای تغيير و تجديد آن ياری می

 عن  أعرض  ومن : فرمايدهللا تعالی راست گفته است که می
 أعمى الِقيامةِ  يوم  نحشره و  ضنكا مِعيشة  له  فِإن  ِذكِري

] (و کسی که از ياد من رويگردان شود، برای او 124[طه: 
زندگی تنگی خواهد بود و او را روز قيامت نابينا 

 .گردانيم)محشور می

او در حالت جنگ با خودش و با جهان اطراف خودش،  – 3
 : کندزندگی می

ده است. هللا زيرا نفس او بر اساس توحيد آفريده ش
 عليها الناس  فطر  الِتي اِ  ِفطرت : فرمايدتعالی می

 
الی يا برای اطالعات بيشتر رجوع شود به کتاب «خوشبختی خي -  1

 خوشبختی حقيقی» در سايت کتابناک.(مترجم)
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] (دين هللا همان چيزی است که انسانها را بر  30[الروم: 
باشد و بدن او تسليم خالقش می، فطرت آن آفريده است)

ورزد، مگر کند. کافر ابا نمیبر اساس نظام او حرکت می
گيرد و در امور طرتش قرار میآن که در تضاد با ف

گيرد. اش در تضاد با پروردگارش قرار میاختياری زندگی
شود؛ ولی بدين شکل که بدن او تسليم و مسلمان می 

 .گيرداختيار او در تعارض و تضاد قرار می
باشد؛ زيرا اين او با جهان اطراف خود در جنگ می

آن بر  جهان از بزرگترين اجرام آن تا کوچکترين حشرات 
کنند که پروردگارشان برای آنها قرار تقديری حرکت می

 السماءِ  ِإلى استوى ثم : فرمايدداده است. هللا تعالی می
 قالتا كرها أو  طوعا ائِتيا وِلألرضِ  لها فقال  دخان  وِهي 

کامل سپس آفرينش آسمان را ] (11[فصلت:  طاِئِعين  أتينا
نمود در حالی که [قبل از آن] دود بود. به آن و به 
زمين فرمود: [برای فرمانبرداری من] خواسته يا 

آييم ناخواسته پيش آييد. آن دو گفتند: خواسته پيش می
بلکه اين جهان کسی را دوست دارد ، )گرديم][و تسليم می

که در تسليم شدن به هللا تعالی، با او همراه باشد و از 
ورزد. کافر خود را که با آن مخالفت کند، کراهت می کسی

دهد و آن وقتی نافرمان و مخالف اين آفرينش قرار می
-است که خودش را در تضاد و معارض پروردگارش قرار می

به همين دليل آسمانها و ؛ کنددهد و آن را آشکار می
زمين و ساير مخلوقات حق دارند که نسبت به او و نسبت 

لحاد او بغض و نفرت نشان دهند. هللا تعالی به کفر و ا
 جِئتم  لقد ) 88( ولدا الرحمن  اتخذ  وقالوا: فرمايدمی

 األرض  وتنشق  ِمنه  يتفطرن  السماوات  تكاد ) 89( ِإدا شيئا
  وما ) 91( ولدا ِللرحمنِ  دعوا  أن ) 90( هدا الجِبال  وتخِر 

  ِفي  من  كل  ِإن ) 92( ولدا يتخِذ  أن  ِللرحمنِ  ينبِغي
و [مريم] ( )93( عبدا الرحمنِ  آِتي ِإال  واألرضِ  السماواتِ 

گويند: «[خداونِد] بسيار رحمتگر فرزندی برگرفته می
چيزی است» * به راستی [سخن] بسيار زشتی آورديد * 

نمانده است تا از اين [سخن زشت] آسمانها پاره پاره 
رهم فرو ريزد * از ها دوند و زمين شکاف بخورد و کوهش

دهند اين که به [خداونِد] بسيار رحمتگر نسبت فرزند می
باشد که ی اين نمی* [خداوند] بسيار رحمتگر شايسته

فرزندی برگيرد * هر آن که در آسمانها و زمين است جز 
- وار نزد [خداوند] بسيار رحمتگر میاين نيست که بنده

: فرمايدسربازانش می فرعون وی دربارهسبحانه  هللا، )آيند
منظِرين  كانوا وما واألرض  السماء  عليِهم  بكت  فما 

آسمان و زمين به حال آنها گريه نکردند ] (29[الدخان: 
 .)و مهلت داده نشدند
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 :کندوار زندگی میاو نادان – 4
؛ باشد و بلکه بزرگترين جهل استکفر همان جهل می

ورزد. کافر اين زيرا کافر در برابر پروردگارش جهل می
آفريده را بيند که پروردگارش آن نگرد و میجهان را می

ترين آفرينش است و ابداع کرده است. در نفس خودش عظيم
سپس نسبت به خالق اين بيند، و بزرگترين خلقت را می

ورزد. جهان و کسی که نفس او را آفريده است، جهل می
 ؟؟باشدآيا اين بزرگترين جهل نمی

او در حالت ظلم به خودش و ظلم به کسانی که اطراف  – 5
 : کنداو هستند، زندگی می

زيرا او نفسش را بر چيزی غير از آنچه برای آن 
پروردگارش را آفريده شده است، قرار داده است. او 

-کند و بلکه غير از او را بندگی و پرستش میعبادت نمی
نمايد. اين در حالی است که ظلم همان قرار دادن چيزی 

باشد. چه ظلمی بزرگتر از اين است در غير جايگاهش می
باشد، ی کسی يا چيزی که سزاوار آن نمیکه عبادت متوجه 
ن زشتی شرک برای روشن نمودلقمان حكيم قرار داده شود. 

  عِظيم  لظلم  الِشرك  ِإن  ِباِ  تشِرك  ال  يابني : فرمايدمی
ای پسرم! برای هللا شريک قرار مده که شرک  ] (13[لقمان: 

 . )باشدظلمی بسيار بزرگ می
-او به افراد و مخلوقات اطراف خـود نيـز ظلـم مـی

ی آن ايـن  داند و نتيجهنمايد؛ زيرا حق هر چيزی را نمی
است که در روز قيامت هر انسان يا حيوانی که مورد ظلم 

خواهد تـا ظـالم قصـاص  واقع شده است، از پروردگارش می
   . شود

او خودش را در معرض خشم و غضب هللا تعـالی در دنيـا  – 6
 : دهدقرار می

آيند و ی آن مصيبتها بر وی فرود میدر نتيجه
يرند. اين مجازات نزديک گطوفانهای بال برای او قرار می

: فرمايدباشد که هللا سترگ ستايش می [و در همين دنيا] می
 أو  األرض  ِبِهم  ا  يخِسف  أن  السيِئاتِ  مكروا الِذين  أفأِمن 

 ِفي يأخذهم  أو ) 45( يشعرون  ال  حيث  ِمن  العذاب  يأِتيهم 
 فِإن  تخوفٍ  على يأخذهم  أو ) 46( ِبمعجِِزين  هم  فما م تقلِبهِ 
ر بد کآيا کسانی که م[النحل] ( ) 47( رحِيم  لرءوف  ربكم 

اند که هللا آنان را در زمين برند، ايمن شدهبه کار می
فرو نبرد يا عذابی از آنجائی که احساسی به آن 

* يا آن که در رفت و آمدشان  ندارند، به آنها نرسد
[عذابی] آن را فرا گيرد و ديگر هيچ کاری از آنان 

 الِذين  يزال  وال : فرمايدمی  سبحانههللا ، )ساخته نباشد
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 داِرِهم  ِمن  قِريبا تحل  أو  قاِرعة  صنعوا ِبما تِصيبهم  كفروا
]  31[الرعد:  الِميعاد  يخِلف  ال  ا  ِإن  اِ  وعد  يأِتي  حتى

پيوسته باليی کوبنده به سزای اعمال کافران به آنها (
هايشان فرود رسد و يا [عذابی سخت] بر نزديکی خانهمی
ی هللا فرا برسد. به راستی هللا خلف آيد تا آن که وعدهمی

 أهل  أوأِمن : فرمايدهللا صاحب عزت می، )نمايدوعده نمی
]  98[األعراف:  يلعبون  وهم  ضحى بأسنا يأِتيهم  أن  القرى

اند که چاشتگاه ها از اين امينت يافتهآيا اهل سرزمين(
در حالی که مشغول بازيچه هستند، عذاب ما به آنها 

اين منزلت هر کسی است که از ياد هللا تعالی ، )نرسد؟!
ی مجازات امتهای  تعالی دربارهشود. هللارويگردان می

 أخذنا فكال : فرمايدسازد و میی کافر آگاه میگذشته
 أخذته  من  وِمنهم  حاِصبا عليهِ  أرسلنا من  فِمنهم  ِبذنِبهِ 

 وما أغرقنا من  وِمنهم  األرض  ِبهِ  خسفنا من  وِمنهم  الصيحة 
[العنکبوت:  يظِلمون  أنفسهم  كانوا ولِكن  ِليظِلمهم  ا  كان 

همه را بر اساس گناهشان مؤاخذه نموديم. بر بعضی ] (40
از آنها طوفان فرستاديم و بعضی را با صدايی بلند فرا 
گرفتيم و بعضی را در زمين فرو برديم و بعضی را غرق  

نمود، بلکه خودشان [به آنها ظلم نمینموديم. هللا به 
به همين ترتيب مصائبی که در دور  ، )کردندخود] ظلم می

بيند که چگونه مجازات و و اطراف آنها وجود دارد را می
 . آيدعذاب هللا تعالی بر آنان فرود می

 : شودبرای او بدبختی و زيانکاری نوشته می – 7
بها و جانها به دليل ظلمش از بزرگترين چيزی که قل

شود. آن نصيب و زيانکار میشوند، بیمند میاز آن بهره
همان شناخت هللا تعالی و انس گرفتن به مناجات با او و  

باشد؛ زيرا نيا میآرامش گرفتن به نزد وی و زيانکاری د
رار دارد که بدبختی و سرگردانی در آن او در زندگيی ق

شود که بار میوجود دارد. در نتيجه نفسش از چيزی زيان
برای آن آفريده شده است؛ زيرا آن را بر چيزی مسخر 

نمايد که برای آن خلق نشده است و در نتيجه در دنيا می
کند و او بدبخت زندگی می؛ شودتوسط آن خوشبخت نمی

- ميرد و به همراه افراد بدبخت برانگيخته میبدبخت می
 فأولِئك  واِزينه م  خفت  ومن : فرمايدشود. هللا تعالی می

(و  ]103] [المؤمنون: 9[األعراف:  أنفسهم  خِسروا الِذين 
کسی که ترازوی او سبک باشد، آنان همان کسانی هستند 

ی همچنين خانواده، اند)که خودشان را زيانکار کرده
زيرا او به همراه ؛ اندخودشان را نيز زيانکار کرده

تعالی زندگی کرده است و آنان نيز  آنها بر کفر به هللا 
باشند و بازگشت همگی به مانند او در بدبختی و تنگی می
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 ِإن : فرمايدآنها به سوی آتش جهنم است. هللا تعالی می
 الِقيامة يوم  وأهِليِهم  أنفسهم  خِسروا الِذين  الخاِسِرين 
سانی هستند که زيانکاران ک] (45] [الشوری: 15[الزمر: 

- شان را در روز قيامت زيانکار میخودشان و خانواده
شوند و بد روز قيامت در آتش جهنم جمع آوری می، )کنند

 الِذين  احشروا: فرمايدباشد. هللا تعالی میجايگاهی می
 اِ  دونِ  ِمن ) 22( يعبدون  كانوا وما وأزواجهم  ظلموا
کسانی که [الصافات] ( )23( الجحِيمِ  ِصراطِ  ِإلى هم فاهدو

- اند و همسرانشان و آنچه غير هللا عبادت میظلم نموده
کردند را جمع نماييد * و آن را به سوی راه آتش جهنم 

 .)هدايت نماييد

ی او در حالت کفر بـه پروردگـارش و انکـار کننـده – 8
 : کندنعمت او زندگی می

را از عدم به وجود آورده است و تمـامی  هللا تعالی او
نعمتها را بر او تمام نموده است؛ ولی او غير هللا تعالی 

نمايد و کند و با غير او دوستی میرا بندگی و پرستش می
چـه انکـاری و تکـذيبی  . کنـد..از غير او شکرگزاری می

تـر از ايـن  باشد؟ و چه چه چيـزی زشـتباالتر از اين می
 ؟ است

 : کندندگی حقيقی را حرام میاو ز – 9
انسانی که دارای زندگی سزاوار و شايسته است، همان 

باشد که به پروردگارش ايمان بياورد، نهايت خود کسی می
تش برايش روشن شود، به رستاخيز خود شرا بشناسد، بازگ

اسد، به کسی نيقين حاصل کند، حق هر صاحب حقی را بش
د، به مانند افراد تکبر نورزد، مخلوقی را آزار نده

خوشبخت زندگی کند و به زندگيی پاک در دنيا و آخرت 
  أو  ذكرٍ  ِمن  صاِلحا عِمل  من : فرمايدبرسد. هللا تعالی می

] (کسی  97[النحل:  طيِبة  حياة  فلنحيِينه  مؤِمن  وهو  أنثى
زن،  که مؤمنانه عمل صالح انجام دهد، چه مرد باشد يا

: در آخرت نيز، نماييم)زندگيی پاک را نصيب او می
 العِظيم  الفوز  ذِلك  عدنٍ  جناتِ  ِفي طيِبة  ومساِكن  :الصف]

هايی پاک در بهشتهای جاوديان [برای آنها] ] (و خانه12
 .باشد)خواهد بود و آن کاميابيی باعظمت می

چهارپايان زندگی اما کسی که در اين دنيا به مانند 
نمايد. پروردگارش را نشناسد و نهايت خود را نداند و  

باشد، چگونه انسانی است؟ نداند بازگشت او به کجا می
نهايت او آن است که بخورد و بياشامد و بخوابد... پس 
چه فرقی بين او و ديگر حيوانات وجود دارد؟ بلکه او 

 فرمايد: می باشد. هللا سترگ ستايشتر میاز آنها گمراه
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 ال  قلوب  لهم  واِإلنسِ  الجِنِ  ِمن  كِثيرا ِلجهنم  ذرأنا ولقد 
 ال  آذان  ولهم  ِبها يبِصرون  ال  أعين  ولهم  ِبها يفقهون 
 هم  أولِئك  أضل  هم  بل  كاألنعامِ  أولِئك  ِبها يسمعون 

] (بسياری از جنها و انسانها 179[األعراف:  اِفلون الغ 
ايم. برای آنها قلبهايی وجود را برای جهنم آفريده

فهمند و برای آنها چشمهايی دارد که توسط آنها نمی
بينند و برای آنها توسط آنها نمی وجود دارد که

شنوند. آنان به گوشهايی وجود دارد که توسط آنها نمی
باشند. آنان تر میو بلکه گمراه دان هستنمانند چهارپاي

  أن  تحسب  أم : فرمايدهللا صاحب عزت می، همان غافالن هستند)
 أضل  هم  بل  كاألنعامِ  ِإال  هم  ِإن  يعِقلون  أو  يسمعون  أكثرهم 

پنداری بيشتر آنها بشنوند آيا می] (44[الفرقان:  سِبيال 
ا تعقل نمايند. آنان جز به مانند چهارپايان نيستند ي

 .)باشندتر میو بلکه گمراه

 :شودجاويدان میعذاب او در  -10
اين گونه است که کافر از عذابی به سوی عذابی ديگر 

در حالی که  –شود شود. او از دنيا خارج میسوق داده می
آخرت و به سرزمين  –های آن را چشيده است ها و سختیغصه

ی آن اين گونه است که شود. اولين مرحلهسوق داده می
دهند، تا عذابی مالئک مرگ او را به مالئک عذاب تحويل می

- که سزاوار آن است را به او بچشانند. هللا تعالی می
 المالِئكة  كفروا  الِذين  يتوفى  ِإذ  ترى ولو : فرمايد
] (ای کاش کافران 50[األنفال:  أدبارهم و  وجوههم  يضِربون 

ديدی، دهند را میرا هنگامی که مالئک آنها را وفات می
سپس وقتی روحش  ،زنند)بر صورتهايشان و پشتهايشان می

رد، به ديدار يگشود و در قبرش قرار میبيرون آورده می 
-ی آل فرعون میرسد. هللا تعالی دربارهتر میعذابی شديد

 تقوم  ويوم  وعِشيا غدوا عليها  يعرضون  النار : يدفرما
] (آتش  46[غافر:  العذابِ  أشد  ِفرعون  آل  أدخِلوا الساعة 

شود و روزی که قيامت بر آنان صبحگاه و شامگاه عرضه می
- شود، آل فرعون به شديدترين عذاب داخل میبرپا می

شود و مخلوقات مبعوث وقتی قيامت برپا میسپس ، شوند)
شود، کافر گردند و اعمالشان به آنها نشان داده میمی
ای شمرده شده بينيد که تمامی اعمال او در نوشتهمی

 فترى الِكتاب  ووِضع : فرمايدی آن میاست. هللا تعالی درباره
 هذا مالِ  ياويلتنا ون ويقول  ِفيهِ  ِمما مشِفِقين  المجِرِمين 

 ما ووجدوا أحصاها ِإال  كبِيرة  وال  صِغيرة  يغاِدر  ال  الِكتابِ 
ی ] (پرونده49[الکهف:  أحدا ربك  يظِلم  وال  حاِضرا عِملوا

بينی که از آنچه شود و مجرمان را میاعمال گذاشته می
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گويند: اين کتاب را چه شده و می ترسنددر آن است می
است، کوچک و بزرگی را فروگذار ننموده است مگر آن که 

- دادند را حاضر مینچه انجام میآن را شمرده است و آ
در آنجاست  ،نمايد)ند و پروردگارت به احدی ظلم نمیبين

 ينظر  يوم دارد که ای کاش خاک باشد: که کافر دوست می
 ترابا كنت  ياليتِني الكاِفر  ويقول  يداه  دمت ق  ما المرء 

روزی که شخص آنچه دستهای او از پيش  ] ( 40[النبأ: 
گويد: «ای کاش خاک بيند و کافر میفرستاده است را می

 .بودم»)
شدت ترس آن جايگاه آنقدر زياد است که اگر انسان 

بود، آن را یتمامی آنچه بر روی زمين است را مالک م
داد تا از عذاب آن روز نجات يابد. هللا تعالی فديه می

 جِميعا األرضِ  ِفي ما ظلموا ِللِذين  أن  ولو : فرمايدمی
] (اگر بر فرض محال 47[الزمر:  ِبهِ  الفتدوا معه  وِمثله 

ست و اکنند، تمامی آنچه در زمين برای کسانی که ظلم می
ه مانند آن وجود داشته باشد، آن را برای فديه [نجات ب

 المجِرم  يود : فرمايدهمچنين می، دهند)از عذاب جهنم] می
 وأخِيهِ  وصاحِبِتهِ ) 11( ِببِنيهِ  يوِمِئذٍ  عذابِ  ِمن  يفتِدي لو 
 ثم  ِميعاج  األرضِ  ِفي ومن ) 13( تؤِويهِ  الِتي وفِصيلِتهِ ) 12(

مجرم دوست دارد برای عذاب ] (11[المعارج:  )14( ينجِيهِ 
آن روز پسرش را فديه دهد * و همسرش و برادرش * و 

بر  د * و تمامی کسانی کهکرای که از او حمايت میقبيله
او را نجات [آن فديه] باشند، تا آن که روی زمين می

 .)دهد
باشد و جازات میزيرا آن سرزمين، سرزمين پاداش و م

نه سرزمين آرزوها. پس گريزی نيست که انسان بايد 
پاداش و مجازات عملش را ببيند. اگر خير انجام داده 
است، خير ببيند و اگر شر انجام داده باشد، شر ببيند. 
شر همان چيزی است که کافر عذاب آتش جهنم را در 

اهلشان  بيند. هللا تعالی انواع آن را به سرزمين آخرت می 
- ی امرشان را بچشند. هللا تعالی میرساند تا نتيجهمی

)  43( المجِرمون  ِبها يكِذب  الِتي جهنم  هِذهِ : فرمايد
اين جهنمی [الرحمن] ( )44(  آنٍ  حِميمٍ  وبين  بينها يطوفون 

کردند * بين آن و آبی  است که مجرمان آن را تکذيب می
در مورد نوشيدنی و لباس آنها ، )گردند، میبسيار داغ

  ِمن  يصب  نارٍ  ِمن  ِثياب  لهم  قِطعت  كفروا فالِذين : فرمايدمی
 بطوِنِهم  ِفي ما ِبهِ  يصهر ) 19( الحِميم  رءوِسِهم  فوقِ 

کسانی [الحج] ( )21( حِديدٍ  ِمن  مقاِمع  ولهم ) 20( والجلود 
اند. بر ورزند، برايشان لباسی از آتش بريدهکه کفر می

شود * آنچه سرهای آنها آبی بسيار سوزان ريخته می
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شود * و باشد و پوستها با آن گداخته میدرونشان می
 .)برای [ضربه زدن به] آنها پتکهايی از آهن وجود دارد

 هخاتم
  ای انسان!

: فرمايد تعالی میتو کامال عدم و بدون وجود بودی. هللا
 شيئا يك  ولم  قبل  ِمن  خلقناه  أنا اِإلنسان  يذكر  أوال 

آورد که ما او را  ] (آيا انسان به ياد نمی67[مريم: 
ايم و هيچ چيزی نبوده است [و وجودی از قبل آفريده

ای آفريد و سپس هللا تعالی تو را از نطفه، )]نداشته است
 هل : فرمايدو را شنوای بينا قرار داد. هللا تعالی میت

)  1( مذكورا شيئا يكن  لم  الدهرِ  ِمن  حِين  اِإلنسانِ  على أتى
 فجعلناه  نبتِليهِ  أمشاجٍ  نطفةٍ  ِمن  اِإلنسان  خلقنا ِإنا

اين نبوده است  [اإلنسان] (آيا [جز )2( بِصيرا سِميعا
که] برای انسان مدت زمانی از دهر گذشته است که چيزی 

باشد؟ [و مدت خيلی بيشتر از آن دنيا قابل ذکر نمی
ای ما انسان را از نطفهبدون انسان آفريده شده بود؟] 

آميخته آفريديم تا او را آزمايش نماييم و او را 
ف سپس درجه به درجه از ضع، )شنوای بينا قرار داديم

[کودکی] به قوت [جوانی] گراييدی و دوباره به ضعف 
 خلقكم  الِذي ا : فرمايدگردی. هللا تعالی می[پيری] باز می

 قوةٍ  بعدِ  ِمن  جعل  ثم  قوة  ضعفٍ  بعدِ  ِمن  جعل  ثم  ضعفٍ  ِمن 
[الروم:  القِدير  ِليم الع  وهو  يشاء  ما يخلق  وشيبة  ضعفا

هللا ذاتی است که شما را از ضعف آفريد، سپس بعد از  ] (54
دهد و بعد از قدرت، ضعف و پيری ضعف، قدرت قرار می

آفريند و او بسيار دهد. هر چه را بخواهد میقرار می
سپس بدون شک نهايت مرگ خواهد ، )دانای کامال تواناست

به ضعفی ديگر انتقال بود. تو در آن مراحل از ضعف 
توانی ضرری را از خودت دفع نمايی و داده شدی. نمی

نفعی را به خود برسانی مگر با کمک گرفتن از نعمتهايی 
شامل توانايی،  وکه هللا تعالی برای تو قرار داده است 

باشد. تو بر اساس فطرتت [نسبت به هللا قوت و قدرت می
اينجاست که چه باشی. در تعالی] نيازمند و فقير می

ات به آنها بسيار چيزهايی وجود دارند که برای زندگی
کنی و به نياز داری و برای بدست آوردن آنها تالش می

دهی. چه بسيار رسی و بعضی ديگر را از دست میبعضی می
رسانند و خواهان چيزهايی وجود دارند که به تو نفع می

شوی امياب میباشی و گاهی به آنها کبدست آوردن آنها می
و گاهی پيروزيی برای تو وجود ندارد. چه بسيار 

رسانند و آرزوهايت را چيزهايی هستند که به تو ضرر می
گردانند و برای دهند و کوشش تو را ضايع میبر باد می
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آورند و خواهان دفع ها و آفات را پديد میتو سختی
- ، ولی گاهی آن را دفع میباشیمی از خودت نمودن آنها

آيا فقر و .. مانی.نمايی و گاهی از آن ناتوان می
- کنی؟ هللا متعال میات را به هللا تعالی احساس نمینيازمندی

 هو  وا  اِ  ِإلى الفقراء  أنتم  الناس  ياأيها: فرمايد
] (ای انسانها! شما نيازمند 15[فاطر:  الحِميد  الغِني 

نياز بسيار باشيد و اين هللا است که همان بیبه هللا می
 .باشد)ستوده می

شود، بـه ويروسی ضعيف که با چشم غير مصلح ديده نمی
تـوانی آن را گردانـد و نمـیرسد. تو را بيمار میتو می

روی دفع نمايی. به نزد انسانی ضعيف به مانند خـود مـی
اهی دهد و ـگ تا تو را معالجه کند؛ گاهی به تو دارو می

ماند و پزشک و بيمـار حيـران توان میاآن پزشک از آن ن
 .مانندمی

ای انسان! تو چه ضعيف هستی که اگر مگسی چيزی از 
تو بربايد، توانايی بازپس گيری از آن را نداری. هللا 

 ضِرب  الناس  ياأيها: فرمايدتعالی راست گفته است که می
 يخلقوا لن  اِ  دونِ  ِمن  تدعون  الِذين  ِإن  له  فاستِمعوا مثل 

 ال  شيئا الذباب  يسلبهم  وِإن  له  اجتمعوا ولوِ  ذبابا
ای  ] (73[الحج:  والمطلوب  الطاِلب  ضعف  ِمنه  يستنِقذوه 

شود، پس به آن گوش فرا دهيد: انسانها! مثالی زده می
کنيد، هرگز مگسی ه غير از هللا بندگی و پرستش میآنچ

اند و اگر بر فرض محال [همگی آنها] برای آن نيافريده
جمع شوند [توانايی چنين کاری را ندارند]. اگر مگس  

توانند آن را از او نجات چيزی از آنها بربايد، نمی
وقتی ، )باشنددهند. طلب کننده و طلب شده چقدر ضعيف می

ات چيزی را از مگس نداری، پس چگونه مالک توانای نج
باشی؟ پيشانی تو در دست هللا است و جان تو در  امر خود می
باشد. قلب تو بين دو انگشت از انگشتان دست او می

[خداوند] بسيار رحمتگر است؛ هر گونه بخواهد آن را  
باشد و دهد و زندگی و مرگ تو در دست او میتغيير می

. حرکات، سکنات و ات در دست اوستخوشبختی و بدبختی
گيرد. حرکتی سخنانت به اذن و خواست هللا تعالی انجام می

-ی او. عملی انجام نمینمايی، مگر به اذن و اجازه نمی
دهی، مگر به خواست او. اگر تو را به حال خودت بسپارد 
تو را در ناتوانی، ضعف، کوتاهی، گناه و خطا رها 

حال کسی غير از خودت  نموده است. اگر تو را به
مالک نفع،  [به نفسه] بسپارد، تو را کسی سپرده است که

ی زهباشد. به انداضرر، مرگ، زندگی و رستاخيز تو نمی
شوی، بلکه تو در نياز نمیبهم زدن از او بی مچش يک

- ظاهر و باطن به تعداد نفسهايت سخت نيازمند او می
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است ولی با اين باشی. نعمتها را برای تو کامل نموده 
نيازی که  تشد ها و کفر با وجودتو با نافرمانیوجود 

ورزی. در تمامی امور به او داری، نسبت به وی بغض می
کنی در حالی که بازگشت تو به سوی وی او را فراموش می

 .1باشد و در پيشگاه او حاضر خواهی شدمی
ات از تحمل با نگريستن به ضعف و ناتوانیای انسان! 

 وخِلق  عنكم  يخِفف  أن  ا  يِريد : بدان عات گناهانتتب
خواهد تا برای شما ] (هللا می28[النساء:  ضِعيفا اِإلنسان 

در نتيجه  ،آسان بگيرد و انسان ضعيف آفريده شده است)
هللا تعالی رسوالن را فرستاد و کتابها را نازل نمود و 

برابر تو راه مستقيم را قرار قوانين را وضع کرد و در 
ها، حجتها، شاهدها و برهانها را برپا داشت داد. روشنی

ای قرار دهد که تا آن که برای تو در هر چيزی نشانه
ی برحق داللت بر وحدانيت، پروردگار بودن و پرستش شونده

بودن او داشته باشد. ولی با اين وجود تو حق را با 
از هللا  يطان را دوستی غيرکنی و شباطل از خود دور می

- زينی و از روی باطل جدل میگتعالی برای خود بر می
] (و  54: [الکهف جدال  شيءٍ  أكثر  اِإلنسان  وكان نمايی. 

آيا نعمتهای  ،پردازد)انسان بيش از همه چيز به جدل می
که هللا تعالی تو را در آنها از شروع تا پايان قرار 

آوری که ای؟ آيا به ياد نمیفراموش کرده داده است را
ی قبر باز  ای آفريد؟! و تو را به حفره تو را از نطفه 

گرداند و تو را به سوی بهشت يا آتش جهنم برانگيخته می
 أنا اِإلنسان  ير  أولم : فرمايدخواهد نمود. هللا تعالی می

  مثال  لنا وضرب ) 77( مِبين  م خِصي هو  فِإذا نطفةٍ  ِمن  خلقناه 
  قل ) 78( رِميم  وِهي  الِعظام  يحيِ  من  قال  خلقه  ونِسي 

  )79( عِليم  خلقٍ  ِبكلِ  وهو  مرةٍ  أول  أنشأها الِذي يحيِيها
ای (آيا انسان نديده است که ما او را از نطفه[يس] 
باشد * برای  با اين وجود دشمنی آشکار میايم و آفريده

- زند و آفرينش خود را فراموش کرده و میما مثالی می
اند، گويد: چه کسی استخوانها را در حالی که پوسيده

نمايد که نمايد؟ * بگو: کسی آنها را زنده میزنده می
اولين بار آنها را آفريد و او به هر مخلوقی کامال 

  غرك  ما اِإلنسان  ياأيها: فرمايدمی هللا متعال، داناست)
  أيِ  ِفي) 7( فعدلك  فسواك  خلقك  الِذي) 6( الكِريمِ  ِبرِبك 
ای انسان چه چيزی [اإلنفطار] ( )8( ركبك  شاء  ما صورةٍ 

که * ذاتی ات فريب داد؟ تو را نسبت به پروردگار گرامی
استوار ساخت و معتدل گرداند * و [تو  تو را آفريد و 

  .)را] در هر شکلی که خواست ترکيب بندی کرد؟!
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ای انسان! برای چه ايستادن در پيشـگاه هللا تعـالی و 
نی؟! تا تـو  کردن با او را برای خودت حرام میمناجات ک

را از فقر نجات دهد و از بيماری شفا دهـد و در باليـت 
بيامرزد و ضرر تو را بـر گشايش ايجاد کند و گناهت را 

طرف سازد و اگر به تو ظلم شد، تو را ياری دهد و اگـر  
سرگردان و گمراه شدی، تو را راهنمايی نمايـد و آنچـه 
را به آن جهل داری به تو بياموزد و اگر ترسيدی به تو 

  ود و ضـعف تـو را مــورد مرحمـت قـرار دـه  امنيت دهـد
ــدارد و رزق و روزی ــو دور ب ــمنانت را از ت ــو را  دش ت

 .1برايت فراهم نمايد
ای انسان! بزرگترين نعمتی که هللا تعالی به انسان 

باشد تا داده است، بعد از نعمت دين، همان نعمت عقل می
رساند و چيزی که به تو ضرر بين چيزی که به تو سود می

اندازی. همچنين در امر و نهی هللا تعالی زند، جدايی بیمی
نهايت را بشناسی که همان  تعقل بورزی تا بزرگترين

: فرمايدباشد. هللا تعالی میشريک میعبوديت هللا يکتای بی
فِإليهِ  الضر  مسكم  ِإذا ثم  اِ  فِمن  ِنعمةٍ  ِمن  ِبكم  وما 

 ِمنكم  فِريق  ِإذا عنكم  الضر  كشف  ِإذا ثم ) 53( تجأرون 
هر نعمتی که برای شما [النحل] ( )54( يشِركون  ِبرِبِهم 

- وجود دارد از جانب هللا است، سپس وقتی ضرری به شما می
بريد * سپس وقتی ضرر را از رسد، به سوی او پناه می

نمايد، گروهی از شما به پروردگارشان شما بر طرف می 
 .)ورزندشرک می

ست ای انسان! انسان عاقل موارد واالی امور را دو
دارد و از پايين آنها کراهت دارد. دوست دارد از هر می

رامتی از پيامبران و صالحان تبعيت کند کشخص صالح و با
و دوست دارد به آنها ملحق شود. اگر به آن دست 
نيابند، ولی راهی به سوی آن وجود دارد که هللا سبحانه 

 ا  بون تحِ  كنتم  ِإن فرمايد: کند و میبه آن راهنمايی می
اگر هللا را دوست  ] (31[آل عمران:  ا  يحِببكم  فاتِبعوِني

ی آن، هللا داريد، پس از من تبعيت کنيد که در نتيجهمی
اگر انسان به چنين چيزی عمل ، )داردشما را دوست می

کند، هللا تعالی او را به پيامبران، رسوالن، شهداء و 
 ا  يِطعِ  ومن : فرمايدد. هللا تعالی میسازصالحان ملحق می

 النِبيِين  ِمن  عليِهم  ا  أنعم  الِذين  مع  فأولِئك  والرسول 
 رِفيقا أولِئك  وحسن  والصاِلحِين  والشهداءِ  والِصِديِقين 
نمايد، و کسی که از هللا و رسول اطاعت ] ( 69[النساء: 

آنان به همراه کسانی هستند که هللا به ايشان نعمت داده 
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است و شامل پيامبران، بسيار راستگويان، شهيدان و 
 . )باشندصالحان هستند و آنان نيک دوست و همراهی می
کنم که با ای انسان! فقط تو را به اين توصيه می

ی آنچه از حق به تو رسيده خودت خلوت نما، سپس درباره
ت، تفکر کن و به داليل آن بنگر و در برهانهای آن اس

تدبر نما. اگر ديدی حق است به تبعيت از آن بکوش، ولی 
ای نباش. بدان اسير عادت و چيزی که به آن خوی گرفته

که خودت برای خودت عزيزتر از نزديکان، دوستان و 
. هللا تعالی کافران را به آن پند  یباشميراث نياکانت می

خواند. هللا سبحانه آنان را به سوی آن فرا می دهد ومی
  مثنى ِِ  تقوموا  أن  ِبواحِدةٍ  أِعظكم  ِإنما: فرمايدمی

 نِذير  ِإال  هو  ِإن  جِنةٍ  ِمن  ِبصاحِِبكم  ما تتفكروا ثم  وفرادى
شما را فقط به يک ] (46[سبأ:  شِديدٍ  عذابٍ  يدي  بين  لكم 

دهم و آن اين است که به تنهايی و دوتا چيز پند می
دوتا برای هللا برخيزيد، سپس تفکر نماييد که دوست 

) هيچگونه ديوانگيی ندارد. او فقط بيم شما(پيامبر
 . )باشدای برای شما در پيشگاه عذابی شديد میدهنده

ی. شوای انسان! اگر مسلمان شوی، هرگز زيانکار نمی 
 واليومِ  ِباِ  آمنوا لو  عليِهم  وماذا: فرمايدهللا تعالی می

 عِليما ِبِهم  ا  وكان  ا  رزقهم  ِمما وأنفقوا اآلخِرِ 
داشت، میوجود و چه زيانی برای آنها ] (39[النساء: 

هللا به آنان  آوردند و از آنچه اگر به هللا و آخرت ايمان می
نمودند. هللا به آنها کامال داد، انفاق میروزی می

: [در تفسير آن] گفته است ، ابن كثير رحمه هللا)داناست
رسيد، اگر به هللا ت که چه ضرری به آنها میس«بدين معنا

کردند و آوردند و راه ستوده را طی میتعالی ايمان می
ی او در ی به وعدهآوردند تا اميدبه هللا تعالی ايمان می

آخرت برای کسی که عملش را نيک گرداند، داشته باشند و 
از آنچه هللا تعالی به آنها رزق و روزی داده است در 

شود و آن را دوست مواردی که هللا متعال از آن راضی می
های صالح و کردند. او به نيتدارد، آن را انفاق میمی

ها که استحقاق توفيق فاسد کامال داناست و به کسی از آن
دهد و داند و به او توفيق میدارد را به خوبی می

کند و او را بر عمل اش را به او الهام میراهيافتگی
گردد. همچنين دهد که خود از آن راضی میحی قرار میلصا

به کسی که مستحق بدبختی و طرد شدن از جانب عظيم الهی 
ه از درب او طرد او را دارد نيز کامال داناست و کسی ک

-گردد، بدبخت شده است و در دنيا و آخرت زيانکار می
-ای بين تو و آنچه میصلهاسالم آوردن تو فا، 1باشد»
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خواهی انجام دهی يا به آن برسی که هللا تعالی برای تو  
کند. بلکه هللا تعالی به هر حالل کرده است، ايجاد نمی

- تو اجر میعملی که برای رضايتمندی او انجام دهی به 
نمايد و بر مال يا  ح میو توسط آن دنيايت را اصال دهد

افزايد. بلکه اين حتی در استفاده از جاه يا شرفت می
کنی و از حرام باشد که به آنان اکتفا میمباحاتی می
نمايی و برای تو در آن اجر وجود دارد، خودداری می

دهی که گرفتار حرام [زيرا کاری مباح را انجام می
» صدقة  أحِدكم  بضعِ  وِفى«: فرموده است نشوی]. پيامبر

گفتند: ای رسول . باشد)(همخوابگی يکی از شما صدقه می
باشد؟ فرمود: هللا! آيا دفع شهوت توسط يکی از ما صدقه می

 فكذِلك  ِوزر  ِفيها عليهِ  أكان  حرامٍ  ِفى وضعها لو  «أرأيتم 
(اگر آن در حالت  أجر» له  كان  الحاللِ  ِفى وضعها ِإذا

شد، آيا بار [گناهی] بر چنين شخصی حرام انجام می
نبود. پس اگر آن را در راه حالل به استفاده برساند، 

 . 1)برای او اجر وجود دارد
ی هللا تعالی اند و خواستهرسوالن با حق آمدهای انسان! 

- ان به شناخت دين هللا تعالی محتاج میاند. انسرا رسانده
باشد؛ تا در اين زندگی با بصيرت حرکت نمايد و در 

 ياأيها: فرمايدمی تعالىآخرت از رستگاران باشد. هللا 
 خيرا  فآِمنوا رِبكم  ِمن  ِبالحقِ  الرسول  جاءكم  قد  الناس 
 ا  وكان  واألرضِ  السماواتِ  ِفي ما ِِ  فِإن  تكفروا وِإن  لكم 

] (ای انسانها! رسول از روی 170[النساء:  حِكيما عِليما
حق از جانب پروردگارتان به نزد شما آمده است. پس 

باشد. اگر کفر ايمان بياوريد که برای شما خير می
است بورزيد، آنچه در آسمانها و زمين است فقط برای هللا 

[و نيازی به ايمان شما ندارد] و هللا کامال دانا و بسيار 
 الناس  ياأيها قل : فرمايدهللا صاحب عزت می، باحکمت است)

 ِلنفِسهِ  يهتِدي فِإنما اهتدى فمنِ  رِبكم  ِمن  الحق  جاءكم  قد 
[يونس:  ِبوِكيلٍ  عليكم  أنا ماو  عليها يِضل  فِإنما ضل  ومن 
بگو: ای انسانها! حق از جانب پروردگارتان به ] (108

شما رسيد، پس کسی که هدايت يابد، فقط برای خودش 
هدايت يافته است و کسی که گمراه شود، فقط بر عليه 

 . )خود گمراه شده است و من نگهبان شما نيستم
فقط به خودت منفعت ای انسان! اگر تو اسالم بياوری، 

ای. ای و اگر کفر بورزی فقط به خودت ضرر رساندهرسانده
نياز است و نافرمانی نافرمانان هللا تعالی از بندگانش بی

رساند و اطاعت اطاعت کنندگان به او به او ضرر نمی
شود، مگر آن که آن رساند. هرگز نافرمانی نمیسودی نمی
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دد جز آن که خود به آن گرداند و هرگز اطاعت نمیرا می
دهد. هللا تعالی همان گونه که پيامبرش خبر داده اجازه می
 نفِسى على الظلم  حرمت  ِإِنى ِعباِدى «يافرمايد: است، می
 ِإال  ضال  كلكم  ِعباِدى يا تظالموا فال  محرما بينكم  وجعلته 

  من  ِإال  جاِئع  كلكم  ِعباِدى يا أهِدكم  استهدوِنىف  هديته  من 
 من  ِإال  عارٍ  كلكم  ِعباِدى يا أطِعمكم  فاستطِعموِنى أطعمته 
 ِبالليلِ  تخِطئون  ِإنكم  ِعباِدى يا أكسكم  فاستكسوِنى كسوته 

 لكم  أغِفر  فاستغِفروِنى جِميعا الذنوب  أغِفر  اوأن  والنهارِ 
 تبلغوا ولن  فتضروِنى ضِرى تبلغوا لن  ِإنكم  ِعباِدى يا

 وِإنسكم  وآخِركم  أولكم  أن  لو  ِعباِدى يا فتنفعوِنى نفِعى
 ذِلك  زاد  ما ِمنكم  واحِدٍ  رجلٍ  قلبِ  تقىأ  على كانوا وجِنكم 

 وِإنسكم  وآخِركم  أولكم  أن  لو  ِعباِدى يا شيئا ملِكى ِفى
 ِمن  ذِلك  نقص  ما واحِدٍ  رجلٍ  قلبِ  أفجرِ  على كانوا وجِنكم 
 وجِنكم  وِإنسكم  وآخِركم  ولكم أ  أن  لو  ِعباِدى يا شيئا ملِكى

 مسألته  ِإنسانٍ  كل  فأعطيت  فسألوِنى واحِدٍ  صِعيدٍ  ِفى قاموا
 أدخِل  ِإذا الِمخيط  ينقص  كما ِإال  ِعنِدى ِمما ذِلك  نقص  ما

 ثم  لكم  أحِصيها الكم أعم  ِهى  ِإنما ِعباِدى يا البحر 
 غير  وجد  ومن  ا  فليحمدِ  خيرا وجد  فمن  ِإياها أوِفيكم 

ای بندگانم! من ظلم را بر ( 1نفسه» ِإال  يلومن  فال  ذِلك 
ام و آن را بين شما حرام خودم حرام و ممنوع نموده

کديگر ظلم نکنيد. ای بندگانم! ام، پس به يقرار داده
باشيد، مگر کسی که من هدايتش تمامی شما گمراه می

ی نموده باشم، پس از من طلب هدايت نماييد، در نتيجه
نمايم. ای بندگانم! همگی گرسنه آن، شما را هدايت می

باشيد، مگر کسی که من به او غذا دهم. پس [با دعا و  می
ی آن، به شما در نتيجهکار] از من طلب طعام نماييد، 

باشيد، دهم. ای بندگانم! همگی شما عريان میطعام می
مگر کسی که من لباس بر او بپوشانم. پس از من طلب 
لباس نماييد تا شما را بپوشانم. ای بندگانم! شما 

آمرزم. پس کنيد و من گناهان را میشبانه روز گناه می
- ما را میی آن شاز من طلب آمرزش نماييد، در نتيجه

توانيد ضرری به من آمرزم. ای بندگانم! هرگز نمی
توانيد نفعی به من برسانيد. ای برسانيد و هرگز نمی

تا آخرين نفر شما و  اولين نفر شمابندگانم! اگر 
های شما بر پرهيزگارترين قلب قرار انسانهای شما و جن

افزايد. اين بندگانم! گيريد، چيزی به پادشاهی من نمی
نفر شما و انسانهای شما  اولين نفر شما تا آخريناگر 
بند و بارترين قلب قرار گيريد، بر بی های شماو جن

اگر اولين . ای بندگانم! کاهدچيزی از پادشاهی من نمی
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های تا آخرين نفر شما و انسانهای شما و جن نفر شما
بر يک بلندی قرار گيريد و از من طلب نماييد، به  شما

دهم و اين چيزی از آنچه ی او را میواستههر انسانی خ
همان گونه که اگر سوزن در  کاهدباشد، نمینزد من می

کاهد. ای بندگانم! دريا داخل شود، چيزی [از آن] نمی
شود، سپس عوض آن به اعمال شما کامال برای شما شمرده می

شود. پس اگر کسی خيری يافت هللا را شکر شما داده می
  .)غير آن را يافت، جز خودش را مالمت نکندنمايد و اگر 

ستايش شکرگونه بـرای هللا پروردگـار جهانيـان اسـت و 
ترين پيامبر و رسول، پيـامبر مـا صلوات و سالم بر شريف

     . محمد و بر آل و تمامی اصحابش
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توانيد با آدرسهايی که در زير داده شده است، در برای شناخت بيشتر اسالم می

 عودی مکاتبه نماييدسعربستان 

 فاكس پستیصندوق  اسم 
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المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد 

 البطحاء -

الرياض   20824ص.ب 

11465 

4059387 

المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد 

 البديعة -

الرياض   24932ص.ب 

11456 

4301122 

المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد 

 سلطانة -

الرياض   92675ص.ب 

11663 

4251005 

  -بريدة  142ص.ب  القصيم -الجاليات  مركز  توعية

 القصيم

3245414 

الرياض   22743ص.ب  دار السالم

11416 

4021659 

 
 

FOR MORE INFORMATION ABOUT ISLAM 

PLEASE CALL OR WRITE 

 مريكات در آوزاردفتر 
 

ROYAL EMBASSY OF 
SAUDI ARABIA - ISLAMIC 

AFFAIRS 
601 NEW HAMPSHIRE 

AVE. N.W 
WASHINGTON D.C 20037  

U.S.A 

 لندنت در وزاردفتر  
 

46, GOODGE STREET 
LONDON 

WIP, IFJ - U.K 
 
 

 دااناكت در وزاردفتر 
 

ROYAL EMBASSY OF 

 ينيپفلت در وزاردفتر 
ISLAMIC STUDIES AND 

RESEARCH  CENTER  
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SAUDI ARABIA   
901, OTTAWA, ONTARIO 

KIP 6B9 
CANADA 

 OF THE  PHILIPPINES 
P.O. BOX 135 COTABATO 

CITY 9600 
FAX: NO . 214128 

PHILIPPINES 
 هنسافرت در وزاردفتر 

AMBASSADE DU 
ROYAUME DE 

 LARABIE SAOUDITE 
5 , AVENUE HOCHE 75008, 

PARIS 
FRANCE 

 لمانت در آوزاردفتر 
BOTSCHATT VON SAUDI 

ARABIEN, GODESBERGER 
ALLEE 40-42. 53175, BONN, 

GERMANY 

 


